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Editorial 

O Exemplo de Pernamb.uco 
Solução dos Casos de Limites 

N.º 

e Alagoas na 
Interestaduais 

No dia 29 de maio de 1946, os governos dos Estados de Pernambuco e 
Alagoas assinaram, simultâneámente, decretos-leis ratificando o Acôrdo Defini- . 
tivo de Limites assinado em Maceió em 2 de abril último. 

A assinatura simultânea das leis e.staduais naquela data teve por fim 
comemorar .a data do 10.0 aniversário da instalação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística . 

Para que tal acontecesse houve necessidade de autorização prévia do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que foi concedida em despacho 
exarado na Exposição de Motivos n.0 65, de 27 de maio, do senhor ministro 
da Justiça e Negócios Interiores, na qual, depois de dizer-se "Nada mais justo 
se me afigura do que a escolha dessa data para a realização de ato de tal 
relevância, que acabará de vez com as controvérsias que por tantos anos ex• 

· tiram sôbre o assunto", se declara "Com efeito, entre os incontáveis e relevantes 
servü;os que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, · em um decénio 
de existência, já prestou ao país figura o de haver colaborado eficientemente 
para que a antiga pendência chegasse a uma honrosa solução" . 

Efetivamente, coube ao Conselho Nacional de Geografia do Instituto 
desempenhar importante missão na Solução da mencionada questão de limites 
interestaduais, em atendimento a solicitações dos dois sovernos interessados. 

Entr.etanto, não desempenhou o Conselho no caso um ·papel · de árbitro 
irrecorrível, senão dum asente colaborador, sobretudo na .parte técnica de 
levantamento e reconhecimento da resiiio lindeira, cujos mapas e dados propor
cionaram elementos sesuros e suficientes para o estudo da solução que veio 
harmoniosamente conciliar os interêSses em jôso. 

A, presença do Conselho nos trabalhos técnicos e nas conversações políticas 
foi, sem dúvida, muito valiosa em favor da pronta e satisfatória solução da 
delicada e complexa questão. 

i 
Os sovemos dos Estados de Pematnbuco e Alasoas solicitaram a cola-

. boração do Conselho, que foi dada pronta e devotadamente, em obediência 
·à QrientaÇão firmada pelo govêrno da União, no sentido de recomendar o 
acôrdo entre ·os iizteressados como a solução mais indicada para os casos de 
litísios de limites interestaduais . 
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Essa orientação foi, em boa hora, bem sólida e claramente firmada na 
~ição de motivos do senhor ministro da Justiça e Negócios Interiores, Dr. 
,Alexandre Marcondes Filho, em que submeteu à consideração do exfi:elentís
simo senhor Presidente da República o decretcrlei federal ratificando o caso 
de limites entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, isto em agô~to de 1941. 

Realmente, um acôrdo não fere a disposição constitucional segundo a 
qual tôda questão de limites interestaduais está extinta, muito ao contráiio 
dá-lhe expressão e vida; porquanto é através dum acôrdo que dois sovemos 
Miaduais _;;e apressam em declarar definitivamente como a questão corres
IJDtldente ficou extinta, em têrmos exatos para que não mais perdure qualquer 
dúvida a respeito . 

Ademais, é curioso notar que até asara somente pela via do acôrdo têm 
chegado à terminação rápida e satisfatória os casos de limites interestaduais, 
que tiveram solução definitiva depois da Constituição de 1937. 

E nas soluções havidas o êxito foi tão completo, que cabe a pergunta: 
porque não promover a solução dos casos ainda existentes, pela via larga e 
tompreensiva do acôrdo? 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 
Secretàrio-Geral do Conse}ho Nacional 

de Geografia 



Comentá.rio 

Alguns Conceitos Geográficos e Geopolíticos 
Prof. EVERARDO BACKHEUSER 

Consultor técnico do C. N. G. 

Para ainda uma vez bem, caracterizar distinções essenciais entre _ Geografia e 
Geopolitica e ao mesmo tempo conceituar nitidamente uma e outra, permitimo
nos de novo focalizar o assunto nos dois itens a seguir: 

A) CONCEITO FUNDAMENTAL DE GEOGRAFIA E DE GEÓGRAFO 

Se, como escreveu Napoleão Bonaparte, a política dos Estados está dentro 
de sua Geografia, • a conclusão a tirar é que todo homem de govêrno, desejoso 
de possuir a real visão panorâmica dos problemas nacionais, não deve pairar 
nas vagas fórmulas da Sociologia mas, ao contrário, precisa se deter no estudo 
concreto dos conhecimentos geográficos. 

Ora, a Geografia não é apenas a· sêca enumeração de uns fatos, mas tam-
. bém, em seu largo sentido moderno, o conjunto de leis (algumas de profu:ada 

significação> que regulam os fenômenos de interdependência entre o homem 
e·o meio, ou seja, entre o homem, o solo e o clima. Seguramente era a esta 
Geografia que, em ante-visão genial, teria querido se referir o Imperador dos 
franceses. ,. 

Mas, mesmo fora dê)se superior ângulo de filosofia, há outros modos de 
encarar a Geografia, acaso mais modestos, mas também úteis aos estadistas. 

Recordemos, em rápida alusão, que considerando as fases de sua evolução, 
a Geografia pode ser divisada de cinco patamares distintos. De cada um dêles 
se atinge horizontes, ao mesmo tempo ou, pelo menos, cada vez mais largos, 
diferentes uns dos outros. Tais patamares equivalem, a bem dizer, a níveis 
diversos já de adquirir, já de utilizar conhecimentos geográficos. 

Um dêsses níveis, o mais çonspícuo dêles, é como que a ante-câmara da 
Geopolítica, ciência nova e interessante, cheia de seduções, ciência que, todavia, 
por circunstâncias múltiplas, ainda é um tanto ignorada entre nós, quer em 
seus fundamentos, quer em suas aplicações. Essa ciência, diga-se-o desde Já, 
não é Geografia, mas mantém com a Geografia estreitíssimos contactos. 

Afora êsse patamar mais nobre, de cuja altura se enxergam as cavas de 
fundação do monumental edifício da Geopolítica, há outros de onde se divisam, 
como dissemos, aspectos também interessantes da Geografia. Podem, por conve
niência didática, ser resumidos em cinco. • • 

No primeiro, a Geografia é considerada como simples enumeração de uns 
tantos fatos e acidentes. No segundo, · como descrição, mais ou menos minuciosa, 
de tais fatos e acidentes. No terceiro, como tendo por precípua finalidade, de 
um lado, a explicação das formas do relêvo, e, de outro, a dos gêneros de vida 
No quarto, como devendo ter uma especialização regional. No quinto, final-
mente, como possuindo unidade e caráter nitidamente científico. · 

Como se vê, êsses cinco patamares de certo modo correspondem às fases 
apresentadas pela Geografia em sua longa evolução, e equivalem outrossim a 
maneiras de ser ela encarada, ontem como hoje, ou até mesmo de estudá-la ou 
aprofundá-la nos dias presentes . 

• • Essas palavras estão contidas. apud Malaguida, na Correapond<'!nc(Íi de Napolello, capitulo 
X, pág. 59, carta de 10 de_ novembro de 1800. 

•• De propósito dizemos "ser resumidos" e nilo "ser escalonados'", porque não se trata, ao enu· 
merá-laB. de fazer prôprlamente uma seriação em andares cada vez mais altos, senão de mostrá-1011 
como resultantes de ponto11 de vista diferentes, alg\lnS, pode-se, dizer, do mesmo grau de 
lmportãncla, 
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Consoante época e ponto de vista, pode alguém rigorosamente dentro ·de 
cada um dês.ses itens, ser considerado como "geógrafo". Escritores houve na 
antigüidade e idade média que se sagravam geógrafos por haverem simples
:nente enumerado acidentes de uma região. As vêzes tais enumerações eram 
,.companha1as de singelas descrições, mas, de outras, o autor se dispensava 
f,le adjetivos esclarecedores. Não é preciso citar Heródoto ou Plínio. Evoquemos, 
mais perto de nós, Gabriel Soares cujo- Tratado Descritivo é, com razão, consi
derado obra de Geografia . Igualmente outros em nossos dias, Stanley, Levings
ione, Cook, ganharam suas esporas de cavaleiros "geográficos" por se terem 
notabilizado na descoberta e narrativa de terras até então ignoradas. Note-se 
mesmo que é considerado geógrafo mais o que "narra" terras novas do que 
prõpriamente quem as "descobre". Ninguém qualifica Vasco da Gama ou Cabral 
de geógrafos. Antes, Caminha, com a sua célebre carta, pudesse entrar no rol. 
O escrivão, sim; os almirantes, não. 

Ainda que pouco exigentes quanto aos escritores remotos em cujos traba
lhos as singelas "enumerações" satisfaziam, vai sendo exigido dos narradores 
"descritivos" à proporção que se aproximam os dias presentes, condições de 
maior precisão de linguagem científica e maior evidência e clareza nas correla
ções de causa e efeito. 

O geógrafo descritivo era apreciado na medida da impressão que seu estilo 
causava . A descrição, de fato, conforme a pena que a desenha, toma coloridos 
pálidos ou brilhantes, de tom esbatido ou intenso. A descrição ora seduz e 
empolga, ora enfastia e afasta a atenção do leitor ou ouvinte. Essas "narrati
vas", sem possuírem a concisão de catálogos, (concisão às vêzes vantajosa no 
ponto de vista de ulteriores consultas ou imediata memorização) que as enu
merações apresentam, sem terem a sêca rigidez destas, facilitam ao autor, 
tôda vez que habilidosamente manipuladas, ensejos de abordar as causas 
determinantes · do fenômeno e, ao mesmo tempo, de tirar conseqüências compa
tiveiB com os dados expostos. Da simples descrição pode, quem o queira, passar 
à ontologia ou à teleologia do fenômeno geográfico. E' claro que de singelas 
enumerações Jamais se chegaria a tanto. Os empolgantes Quadros da Natureza 
de Humboldt eram sem dúvida fundamentalmente descritivos, mas a deliciosa 
forma literária não impediu marcha cientifica cadenciada, de dedução em 
dedução, com seguras conclusões de ordem Udimamente racionais . 

Des.sas descrições do genial sábio teutônico, cheias de raciocínios lógicos, 
surgiu afinal a Geografia científica, a Geografia moderna, a Geografia que liga 
causa e efeito. E, então, passou-se a negar àsperamente o nome de "geógrafo" 
a todos quantos, ao abordarem a Geografia. o faziam valendo-se apenas do 
recurso da "enumeração" e da "de~crição", reservado que ficou aquêle título, 
pomposo e alto, para os dedutivos, para os raciocinadores. 

Assim como ninguém considera poeta ou romancista a 9uem apreéia livros 
de versos ou obras de ficção, nem, tão pouco, botânico ao colecionador de orquí
deas ou ao cultivador de rosas, é igualmente justo recusar o cognome de geó
grafo aos que apenas sejam aficcionados de temas geográficos, aos que pacien
temente arquivam informes de tal natureza em pastas e gavetas ou nos esca
ninhos da memória, ou ainda a quem se valha dêsses informes de relatórios 
para preparar. as páginas de um compêndio. São quando muito "conhecedores 
de Geografia", em geral ou particularizadamente de certas regiões, nunca, porém, 
"geógrafos" pl10priamente ditos e muito menos cientistas. 

Enquanto apenas enumera e descreve não pode evidentemente a G~ografia 
ser considerada ciência. Logó, porém, que os geógrafos entram a fixar as rela
ções de interdependência entre solo, clima e homem - os três fatôres funda
mentais da Geografia - começa a ser possível o estabelecimento de "leis", 
donde ensejos para prevlsões mais ou menos seguras. Individualiza-se ·assim .. 
a Geografia como ciência autônoma, fora do rígido e de certo modo antiquado · 
quadro de ciências de Augusto Comte. . · 

A autonomia da Geografia, como ciência. é precedida de wna série de con
flitos de fronteiras com ramos de conhecintentos afins. No âmbito da Oeografla 
Física, são múltiplas as zonas de frição com a Geologia, a Botânica, a Hidrografia , 
a Meteorologia. Especialistas dessas disciplinas embarafustam por dentro da 
Geografia, e os geógrafos são tentados a se espec.ializar em algumas delas. · 
Da mesma sorte, em Geografia Humana que tem, como sabido, estreitas ligações 
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com a História, com a Sociologia, com a Politica, com vários ramos da Ciência 
Econômica. Durante êsse periodo da gestação da Geografia cientifica há, em 
certos momentos, verdadeira perplexidade em definir, ao certo, quando se está 
pisando no terreno da Geografia propriamente dita ou no de uma de suas 
confrontantes. 

Na indecisão de reconhecer o que é e o que não é geográfico, surgiu a 
necessidade de procurar algo que autênticamente qualifique a nova ciência . 

. No campo da Geografia Física passa a ser considerada tipica e diferencial a 
caracterização e evolução das ."formas" de relêvo, .a princípio com o nome de 
Fisiografia e depois com o de Geomorfologia. Na Geografia Humana assume 
destaque- especial a Ecologia Humana, particularmente o estudo dos "gêneros 
de vida". Essas especialidades - Geomorfologia e Ecologia Humana_..:. são então 
elaboradas com entusiasmo por alguns geógrafos e, para muitos, a Geografia 
ainda hoje quase se limita à pesquisa dentro dêsses dois quadros. A primeira 
realiza de fato o exame das correlações entre solo e clima, e a segunda focaliza 
em luz imediata, embora primária, as dependências entre o homem e o meio. 
O que passa, então, a interessar primacialmerite aos geógrafos é o exame do 
ambiente natural. 1:sse ambiente, êsse "meio", pelas suas precipitações, sua 
temperatura, seu revestimento vegetal influencia o relêvo e por êle é influen
ciado. E ambos, clima e solo, têm repercussões sôbre ·a vida do homem e, em 
conseqüência, suas atividades, seus "gêneros de vida", ao menos, em quantas 
situações a reação da inteligência e da vontatle não consiga se traduzir clara
mente ou, melhor dizendo, em quantas situações aquelas reações não encontrem 
possibilldades de plena manifestação. 

Tais possibilidades de reação do homem' sôbre o meio com o qual tenha 
direto contacto se tornam, com o correr dos séculos, e com a ascensão "perma
nente do nível de cultura, cada vez mais fáceis. Intercâmbios de várias sortes 
entre os grupos de homens vivendo em lugares diferentes, múltiplas invenções 
postas a cada hora a serviço da humanidade,· não conseguem, sem dúvida, a 
total libertação do homem de suas grilhetas terrenas, mas modificam a maneira 
de sua atuação, tornando-a menos dependente do ambiente mesológico imediato: 
transferem essa dependência a áreas mais remotas, de influência mediata, ou 
seja, através de intermediários. Por seu lado, o meio físico e o meio . social 
recebem do homem inevitàvelmente reações mais amplas: As determinantes 
geográfic~s. de ação ou de reação, passam a ser de âmbito mais geral, às 
vêzes, mundial. Realmente, o homem vive presentemente sob a ação não de 
uma mas de muitas regiões. O habitante das zonas ·frias ou temperadas carece 
a tôda hora de produtos (inclusive. alimentares) das zonas quentes, e os mora
dores destas últimas utilizam a todo momento artigos naturais ou manufaturados 
das regiões frias, de onde também importam filosofias e conhecimentos literários. 
A região natural e o gênero de vida representam, portanto, fator que vai pouco 
a pouco perdendo proeminência, à proporção que o horizonte geográfico, eco
nômico e cultural de cada sociedade humana, isto é, de cada povo ou nação,- s~ 
esten~e em tôdas as direções do Planeta. -

Devido às restrições acima indicadas para desvalorizar o "gênero de vida" 
como elemento antropogeográfico fundamental e devido também às reivindica
ções que continua a Geologia a exercer sôbre a Geomorfologia, sentiram os 
filósofos da Geografia moderna necessidade de procurar campo mais definido e 
menos controvertido para sua ciência. Acreditaram encontrá-lo na especializa
ção regional, pois que, por meio desta, a ciência não só adquiriria unidade como 
colimaria aquilo que lhe é mais peculiar: a localização. 

· Até então os geógrafos, como dito acima,.procuravam especialização na dire
ção das ciências afins. E com isso ocorriam invasões reciprocas de lindes fron
teiriços, não só evoluindo geógrafos para. geólogos, para historiadores, para 
economistas, como também e não raro (lembremo-nos do exemplo do grande 
Ratzel) ingressando operários dêsses setores, e com coturnos, no estrito terreno 
da Geografia. Dêsses conflitos nasceram, como fôra de prever, confusões inúme
ras, que não estavam sendo corrigidas, senão acentuadas, com a proeminência 

" conferida, no campo da Geografia, já à Geomorfologia, já à Ecologia Humana. 
Tornava-se, pois, necessário delimitar bem claramente o sentido da especializa
ção em Geografia, para o que se tornou urgente fixar com nitidez o caráter 
unitário. da ciência. 
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Consegue-se esta fixação conceituando a Geografia como a "ciência da 
localização", e, uma vez bem entendida essa conceituação, dela deflui sua 
unidade. De fato, os fenômenos geográficos formam unidade "desde que se loca
lizam", porque dentro de determinado âmbito, se suficientemente largo, as causas 
e os efeitos se tornam, se não evidentes, ao· menos fáceis de correlatar. Dos fatos 
geológicos locais passa-se ao entendimen~ local do relêvo; dêste e da atuação 
meteorológica local, combinada com o respectivo regime de águas, compreendem
se as atividades humanas, econômicas ou culturais, aí desenvolvidas. 

Na Geografia assim entendida, deduz-se sem dificuldades o sentido a impri
mir à especialização. Cada qual se especializa dentro de um certo "espaço", seja 
uma região natural, seja um território político, seja uma bacia hidrográfica, 
seja mesmo um certo ambiente econômico. E dentro dêsse dado espaço (por 
ex., a Amériea-do-Sul, ou a região amazônica, ou ó Estado do Rio,· ou o município 
de Juiz-de-Fora, ou a área de exploração do cacau) o especialista concentra o 
seu exame sob todos os possíveis ângulos, de sorte a fixar as características do 
meio e do homem que ocupa essa área bem como suas mútuas relações. 

Passarge, Hettner e Obst imprimiram à Geografia essa direção unitária e 
regionalista. Demangeon também perfilha as mesmas idéias e nessa mesma 
direção está em geral orientada a Geografia nos Estados-Unidos. Embora se 
cometa injustiça para com os pensadores europeus que fixaram essa rota à 
nossa ciência, costuma-se, entre nós no Brasil, designar essa concepção sob o 
nome de "escola norte-americanl". · · . 

Com êsse ou aquêle rótulo, justa ou injustamente atribuído, o fato é que 
êsse modo de ver não só concretiza de modo seguro o conceito de unidade orgâ
nica da ciência como garante a acumulação no arquivo mundial de excelentes 
dados geográficos de natureza rigorosamente cientifica. Torna os países melhor 
conhecidos e orienta para fins práticos, de utilidade às vêzes imediata, as pes
quisas dos estudiosos da Geografia. 

Olhando a Geografia dêsse quarto patamar pode ser ela conduzida a terreno 
essencialmente prático, no qual o trabalho de campo assume proporções decisivas. 
Mas, por outro lado, como que se restringem suas altas finalidades filosóficas 
de âmbito universal. Ao lado dela a Geografia-ciência-pura contim~ará, pois, a 
usufruir o seu prestigio primitivo em um nível de quota muito alta, muito nobre, 
muito arejada. 

A Geografia só pôde de fato ser chamada "ciência" a partir do dia em que 
conseguiu apresentar um código de leis, baseado no qual as previsões se fizeram 
possíveis, porque antes tle poder prever, com certa segurança, nenhum ramo de 
saber é verdadeiramente científico, e a previsão é sempre realizada por meio de 
leis que indicam "o que há de constante entre elementos variáveis". 

Quando se examina a Geografia nos quatro patamares anteriormente abor- . 
dados, sente-se que se está "a caminho da ciência" mas ainda não se está "na 
ciência" pura, abstrata, completa. Na teoria dos "gêneros de vida", na concep
ção "regionalista" há, quando muito, algo de ciência .concreta, no tipo da cha
mada Botânica Sistemática ou da chamada Zoologia Sistemática: O geógrafo 
não se sente abandonado aos páramos de alta filosofia científica como na Bio
logia, ou na Física, ou na Sociologia, possuindo um quadro de leis e processos 
rigorosos e autênticamente próprios. 

Se, dentro do campo restrito da Geografia Física, certas deduções podiam 
de há mui.to ser feitas, isso só acontecia quando os fenômenoo abordados se 
confundiam com os da Geologia, da Física, da Quimica. Os fatos geográficos 
ligados ao homem mantiveram-se, porém, sem consistência científica até a data 
em que Ratzel os coordenou definitivamente em um conjuntd harmônico e· a 
bem dizer definitivo, porque, depois dessa data, as aquisições teóricas da Antro
pogeografia se têm limitado a reduzidos adminiculos. 

Ratzel partindo da noção basilar da Geografia - a localização - soube 
genialmente dela tirar tôdas as conseqüências lógicas possíveis sem fazer cavalos 
de batalha de pequenas coisas, como por exemplo, dessa· preocupação, que parece 
a máxima para certos geógrafos, de classificar habitats, em dispersos e concen
trados, como se isso, e só isso, houvesse de ser a finalidade principal de sua 
ciência. Ratzel e seus d1scipulos, ao invés dessa míópe visão do fenômeno geo
gráfico, preferiram fixá-lo de outro modo. E, explicita ou implicitamente, põem 
em foco, como dissemos, a localt~ação. Um local só fica de fato seguramente 



COMENTARIO 

determinado quando se lhe conhece a área ~espaço, Raum), a situação em 
relação a outros (posição, Lage) e a forma que possui (Gestalt), caracterizada 
essencialmente pela sua periferia (limites, Grenzen). Explorando essas .quatro 
noções em tôda a sua largueza e em tôdas as suas minúcias, o genial criador da 
Antropogeografia analisou os fenômenos que se passavam à superície da Terra 
em virtude da ocupação humana, e firmou umas quantas leis que os ulteriores 
episódios da vida do mundo, as guerras em particular, não têm feito senão 
confirmar. Essas leis, dentro de cada estágio da civilização, são válidas para 
todos os graus de tamanho dos espaços, para tôda a variada gama de situaç~s. 
desde o espaço máximo - a terra ecumênica - até o pequeno distrito de unta 
cidade, desde a. situação litorânea até as situaÇões centrais. 

A Geografia tornou-se nas mãos de Ratzel e dos de sua escola de uma 
riqueza tal de princípios, axiomas e corolários, que nenhuma outra ciência natural 
ou social lhe é hoje em dia superior. E, assim estruturada, a Antropogeografia. 
serve de ali~erce a novas ciências políticas que têm nestes últimos tempos 
aparecido, uma das quais, a Geopolítica, conseguiu enorme voga nos centros 
culturais europeus e norte-americanos. 

Nem todos os cultores ·da Geografia e da Sociologia apreenderam, porém, 
com clareza o pensamento diretor da doutrina ratzeliana, e, seguramente de 
boa fé, mas revelando de fato ignorarem em profundidade aquêles escritos, não 
quiseram enxergar o seguro travejamento científico dado à Geografia Humana 
pelo douto pensador teutônico, mas em suas altas concepções ver apenas razões 
àe índole patriótica, ou "patrioteira". Não podemos neste curto apanhado discutir 
os grandes princípios antropogeográficos de Ratzel e seus seguidores, ou sequer 
apresentá-los em linhas gerais. 

B) CONCEITO DE GEOPOL1TICA E DE GEOPOL1TICO 

O rápido panorama da Geografia que acabamos de exibir como visto de 
diversos patamares, cooperará para esbater a confusão de certos tratadistas 
franceses e norte-americanos (repetida· no Brasil) entre Geografia Política e 
Geopolitica. São de fato duas coisas bem diferentes. Geografia Política é uma 
subdivisão da Geografia Humana ou Antropogeógrafia.- Geopolítica é um dos 
ramos da Politica, ciência que tem por objetivo estudar os fundamentos do 
govêrno de Estado. São, como se vê, dois modos de abordar os mesmos assuntos, 
iluminando-os de ângulos diversos. • 

Caracterizemos cada qual dêles. Seja, em primeiro lugar, a Antropogeografia. 
Como algures escrevemos••• um local (seja uma simples chácara ou um pais) 
se caracteriza: a) por ter um certo tamanho, isto é, por ocupar dada área; b) por 
possuir uma certa forma; c) por se delimitar por uma linha periférica (limites) 
com confrontantes do lado de fora; d) por ficar em certa posição ou sttuação 
relativamente a outros elementos de coordenação.; e) por possuir dentro de si 
.algo que o valoriza, olhos d'água, minas, rios, florestas, ca~pos. Os três pri
meiros fatos - tamanho, forma e fronteira - caracterizam o espaço (Raum) 
ocupado pelo dono da chácara ou pela nação, formando-lhe o território ou pais. 
E' o primeiro conceito fundamental da Antropogeografia de Ratzel e, como se 
percebe, nada há de mais essencial a um local, que o seu espaço. 1!:, assim, ele
mento essencial para a Geografia. O quarto fator - posição ou situação - equi
valente à Lage ratzeliana e é também típica de qualquer local. Sem saber onde 
está o local não se pode sequer compreendê-lo ou admiti-lo. Finalmente o 
quinto fato refere-se à noção vulgarizada cientificamente por Kjellén ·de domínio, 
isto é, de coisa possuída, de bens ou riquezas do território. Essa noção estava 
sem dúvida implícita na de "espaço" de Ratzel, mas o sábio escandinavo a 
caracteriza melhor em seus contornos e por isso tem-nos parecido útil sepa:car 
os dois conceitos - de terrítorium e de dominium - ao fixar delimitações 
didáticas para a Antropogeografia. 

Ao estudo das "situações" e "posições" (em .relação ·ao equador, ao nível 
do mar, à distância ao mar) corresponde afinal a Ecologia Humana, aquela que, 
como esclarecido acima, é o ponto de aplicação dos "gêneros de vida" e dos 
famosos habitats tão ao sabor de certo grupo de geógrafos. Poderíamos com 

"" "OIJ fatos fundamentais da Geografia"' in Boletim Geógrd.fico, n. v 16, julho de 1944. 
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maior · rigor denominar êsse setor como sendo o da Geografia Cultural, por 
alguns considerado, não se sabe bem porque, como o da Geografia Humana 
"própriamente dita". 

O exame do valor dos espaços povoados, ou seja, dos espaços politicos, é 
naturalmente o tema especial da Geografia Política, a qual se ocupa da impor
tância, absoluta ou relativa, dos vários Estados do mundo, isto é, de como se 
conduzem tanto na fase de pujança e crescimento, quanto na de fraqueza e 
perda de. espaço ou na de instabilldade de seus contornos fronteiriços. 

Finalmente, a Geografia do homem ainda possui uma outra secção impor
tante, a Economia, donde a Geografia Económtca, basearla no intimo conheci
mento do que de valioso tenha o dominto do Estado ou de como valorizar o 
que esteja desprovido dêsse requisito. De qualquer dêsses três ramos e de suas 
naturais subdivisões podem - e, aliás, devem - se utilizar os políticos na 
gerência dos Estados. Essas ligações que jã. eram de há muito pressentidas, como 
se vê da frase de Napoleão Bonaparte com a qual iniciamos êste escrito, foram 
sistematizadas, de clarividente maneira, pelo ilustre pensador que se chamou 
Rudolf Kjellén. 

O eminente sábio sueco, meditando problemas sociais e os da chamada 
Teoria Geral do Estado, procurou dar à Política feição essencialmente prática 
desprendendo-a de concepções demasiadamente teóricas e filosóficas, revestida 
das quais geralmente se havia apresentado até então. Imprimindo-lhe tal orien- . 
tação, imaginou subdividi-la consoante suas aplicações mais freqüentes. Man
tendo para a Política a destinação tradicional consagrada pelo tempo, de arte de 
governar os povos, ou seja, de dirigir os Estados, apoiou sua assaz complexa 
estrutura em uns quantos pilares sólidos, 

Cinco subdivisões, segundo Rudolf Kjellén, comporta a Política: Geopolítica, 
Etno ou Demopolíttca, Eco ou Autarcopolíttca, Sociopolítica e Tratopolítica . 
Cada qual dêsses ramos coincide com o principa°i ponto de apoio a dar à direção 
da nau do Estado. Se se orienta no sentido de melhor aproveitar as determinan
tes geográficas, estará o estadista fazendo Geopolítica. Se, ao contrário, ao 
político aparecem mais importantes os problemas raciais e demográficos ou os 
econômicos, dará maior ênfase à Deinopolítica, ou à Autarcopolitica. Tôda vez 
que as questões sociais (educação, cultura, prtncipios juridicos, etc.> ou de forma 
de govêrno (democracia, aristocracia, regime fascista ou comunista, etc .) forem 
aquelas para as quais se volte a atenção dos governantes estar-se-á praticando 
atos de Sociopolitica ou de Cratopolitica . . 

Em outros escritos temos apresentado exemplos de cada um dêsses ramos da 
Politica segundo Kjellén. A política portuária de Afonso Pena, ou a de estradas 
de rodagem de Washington Luis, ou a marcha para o Oeste de Ge.túlio Vargas 
são realizações de ordem geopolítica. De sociopolítica tem sido a política bra
sileira concretizada quer nas leis trabalhistas, quer nas reformas de ensino 
visando a alfabetização do povo ou a melhor disseminação de cultura . 

Não vale a pena alongar-nos em citações, pois êsses poucos exemplos tor
nam hialinamente evidente a impossibilldade de confundir Geopolitica e Geo
grafia Política . Ninguém diria que os presidentes citados sejam ou houvessem 
sido geógrafos . Homens de govêrno, isto é, estadistas e políticos é que êles foram, 
ou são. Como tal atuaram dêsse ou daquele modo, dando em seus programas 
de govêrno maior ou menor ênfase a problemas de tal ou de qual sorte. Quando 
são os da terra, do solo, do território os que se sobrelevam · estão os estadistas 
considerando a Geopolitica, a parte proeminente da Politica . 

Rudolf Kjellén compreende ·a óeopólítica sob três aspectos principais, cada 
qual comportando subdivisões às quais deixaremos todavia de nos referir para 
não alongar estas considerações gera.is As três subdivisões da Geopolitica chama 
Kjellén: Morfopolítica Topopolíttca e Fistopolíttca. 

A primeira, Morfopolíttca, estuda o eai)aço político também chamado 
temtonum. Inclui essa noção três outras: a) a área possuida pelo Estado, bem 
como a que dentro dêle é ·ocupada e explorada pelo homem; b) a forma que 
apresenta o espaço; e> e. ltnha periférica que desenha fronteiras terrestres e 
marítimas. 



cqMENTÃRIO 

A segunda, Topopolítica, encara as normas de govêr:iio que decorrem de 
infiuências climáticas, de relêvo do solo, de distribuição de bacias hidrográ
ficas, da proximidade ou afastamento do mar, bem como da dependência em 
que fica cada Estado de outros Estados, vizinhos ou afastados. 

A terceira, Ftstopolitica, considera as várias riquezas (patentes ou latentes) 
do solo, isto é, na feliz expressão de Kjellén, o domtntum do Estado, isto é, as 
fontes de posstbtltdades do reino mineral, vegetal e animal e de energia (com
bustiveis, quedas d 'água, etc.), capazes de propulsionar as atividades da po
pulação. 

Nesta classificação, como se vê KJellén buscou inspiração na Polttische 
Geographte, de Ratzel, que se evidencia mais uma vez livro basilar que não é lícito 
ser ignorado nem por geógrafos nem por politicos . 

Na Morfopolítica há a considerar eomo fases essenciais da evolução dos 
espaços politicos: a) a de conquista de espaço, durante a qual os Estados, quan
do dotados de vitalidade, de pequenos se tornam grandes e de grandes passam 
a impérios mundiais; b) a aa conservação do espaço possuído, por meio . de 
defesas de tôda sorte contra agressões externas ou desagregações internas; c) 
a da valorização do espaço, quer o povoando, quer o explorando de diversos 
modos - imprimindo-lhe enfim ,crescente papel político. 

No setor da Topopolitica, a Geopolitica prática trará a lume problemas 
de saneamento, de melhor adaptação do homem ao clima, de modificações do 
relêvo do solo, etc., ou seja, todo um' vasto quadro de empreendimentos no 
pais destinados em última análise a dar mais pujança à nação. 

Qualquer prática geopolítica de caráter fisiopolítico (referente ao domínio) 
será, via de regra, função da valorização que se deseja imprimir a:o pais. O 
aproveitamento das quedas d'água, da navegabilidade dos rios, a exploração 
de minas, a intensificação da agricultura e pecuária são, portanto, lídimos 
woblemas geopoliticos, dentro dessa terceira subdivisão. 

· Ao desenvolver o estadista qualquer uma das poMticas acima enume
radas (e é claro que exemplificamos apenas sem de longe pretender . catalogar 
todos os temas possíveis) estará o estadista a cada hora necessitando de co
nhecimentos positivos da Geografia de seu pais, quer de Geografia Física, · quer 
de Geografia Cultural, Politica ou Econômica, quer de Geografia Regional. A 
Geografia é portanto o bastão de cego que orienta o .estadista cônscio de seus 
deveres. Há, s~m dúvida, homens de govêrno (e temos tido muitos dêsse gênero 
na presidência da República e das Unidades Federadas, nos Ministérios, no 
Parlamento) que ignoram, às vêzes, quase por completo, a Geografia do Brasil. 
A êsses não se pode chamar de estadistas. São pessoas indevidamente ocupando 
lugares de destaque sem o correspondente merecimento, para tal. E por isso 
mesmo estiolam a inteligência, quando a tenham, em exibições de verbalismo, 
em primores de retórica, em rasgos de oratória, ou perdem··se em questiúnculas 
de politicalha, em lutas de campanário, sem jamais se altc!arem ao ··exame dos 
problemas nacionais. Os homens públicos que se afainam na documentação geo
gráfica, mesmo quando não favorecidos por altos dotes intelectuais, possuem 
sempre visão mais clara dos interêsses do Brasil e estão em condições de coope
rar para o desenvolvimento da nação. 

A Geografia torna-se, como bem se pode depreender do exposto, auxiliar 
de poderoso quilate para a Política. E aquêles estadistas que mais freqUente
mente aplicam seus ensinamentos são chamados, como já dissemos, geopoliticos. 

-- Envie w livros de sua autoria ou 01 que se encontrem em aupucaia em 11eu poder, a 
..,... Blblloteca Central do Conselho Nacional de Geocratla, para maior benefício da cultura 
reo1rit.lca do Brull. 
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A Fisionomia do Rio Grande - Viagens 
de Estudos 

Monografia publicada em 1938 -
Tipografia do Centro - Põrto

Alegre - Rfo-Granàe·do-Bvl. 

1 
Pe. B. R.AMBO S.J. 
'(Do Glné.slo Anchieta) 

O Rio-Grande-do-Sul, do ponto de vista petrográfico, divide-se em quatro 
regiões naturais: 

1. A região do granito, no quadrante sudeste, limitada, ao norte, pelas serras 
do Erval e da Encruzilhada; a oeste, pelas serras de Batovi, do Tabuleiro, de 
São-Sebastião, e as coxilhas graníticas que vão até a fronteira; ao sul, pelas 
serras das Pedras-Altas e do Baú; a leste, pelas serra's, que avançam para a 
região marginal da lagoa Mirim, do rio São-Gonçalo, da lagoa dos Patos e o 
rio Capivari. 

2. A faixa litorânea arenosa, compreendendo tôda a costa do oceano desde 
o Chui até o Mampituba, ambas as margens das lagoas, e região entre o oceano 
e o sopé do planalto. 

3. A região do arenito, que se subdivide em três zonas: o quadrante sudoeste, 
limitado ao norte pela escarpa do planalto, a oeste pelo · rio Uruguai, ao sul 
pela fronteira uruguaia, a leste pelo granito; a depressão central, ocupada 
pelo curso inferior dos rios Jacui, Taquari, Cai, rio dos Sinos e Gravatai; os 
morros de arenito nos municípios de São-Leopoldo, Gravatai, Taquara, São-Se
bastião e Montenegro. 

4. A região das rochas eruptivas, vulgarmente chamada "Serra", que 
abrange a metade setentrional do Estado, ao norte da Unha Gravatai-Jacuí-
Ibicuí. · 

O Rio-Grande-do-Sul, do ponto de vista geológico, tem a seguinte estrutura: 
1. A era azóica é representa.da pelo granito. 
2. A era paleozóica, período permiano, é documentada pelo carvão do 

arroio dos Ratos, Butiá, Gravataí, Candiota; pelos xistos betuminosos de Mariana 
Pimentel e de São-Gabriel. 

3. A era mesozóica, período trtásstco, é .testemunhada pelo arenito, os 
fósseis de Santa-Maria, e a capa eruptiva. 

4. As eras cenozóica e antropozótca são arquivadas nos terrenos provindos 
da decomposição do arenito e das rochas eruptivas, nos aluviões da depressão 
central, no levantamento da faixa litorânea. 

O Rio-Grande-do-Sul, do ponto de vista bottinico, divide-se em duas pro
vincias: 

1. A · província do campo predominante ao sul da linha Gravataí-Jacuí
Ibicuí, com capões, matos de galeria, matos de pequena extensão. 
. 2. A província do mato predominante, ao norte da linha Gravataí-Jacui
Ibicuí, com grandes matas virgens fechadas ao longo. da escarpa do planalto, 
no vale do Uruguai, na parte ocidental do planalto; pinhais, matos de galeria, 
capões e campos na parte oriental. 

Convém reter êstes esquemas, porque fornecem a chave explicatória para 
os capitulos que seguem. A fisionomia natural de uma terra compõe-se essen
cialmente dêstes dois fatôres fundamentais: a estrutura petrográfica e geológica 
do solo e a distribuição da vegetação. Abstraímos, quanto fôr possível, das mu-
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danças introduzidas pela mão do homem. Os quadros apresentados serão vistas 
de conjunto. A ordem, que seguimos, é ditada pela divisão natural em quatro 
regiões. 

A fisionomia natural de uma região é incompreensível, sem que se estudem 
os três fatôres, que a constituem: as rochas, que lhe formam o esqueleto, os 
agentes geológicos, que lhe modlflcani os traços, a capa vegetativa, que lhe 
comunica a vida. E como êste trabalho não quer ser apenas uma série de qua
dros sem nexo, mas um verdadeiro estudo fisionômico da nossa terra, forçoso é 
recorrer primeiro aos fatos fundamentais da petrografia, geologia e botânica 
riograndense . Resulta assim, por si mesma, a divisão natural de cada capítulo: 
primdro as rochas em sua origem, composição; classificação; depois estas mes
mas 1-ochas em sua evolução, destruição, transformação; em terceiro lugar a 
capa vegetativa, intimamente ligada à natureza do subsolo rochoso; enfim, qua
dros de conjunto caracteristicos de cada região natural · do Estado. 

Salto do .Tacul 

CAPíTULO ·I 

A REGIAO DO GRANITO 

A. PETROGRAFIA 

1. Rochas granttótdes são rochas oriundas de matérias em fusão, tendo 
todos os ingredientes perfeitamente cristalizados. Sôbre a origem destas rochas 
ainda não há plena certeza. As rochas1 que se originam de matérias em fusão,· 
derramadas à superfície, esfriam tão depressa, que só uma parte dos ingredien.-:
tes mineralógicos tem o tempo suficiente, para se constituir em cristais, ficando 
o resto massa vitrea, amorfa. Sendo, de outro lado, certo, que o granito provém 
de substâncias fundidas, a crlstallzação perfeita de seus componentes inineraló
gicos só admite duas hipóteses: ou as condições atmosféricas de pressão e tem
peratura, no tempo da formação desta rocha, foram diferentes das nossas, ou a 
rocha não se solidificou à superfície, mas no interior da crosta terrestre, reall-
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zando-se êste processo com muita lentidão, e aparecendo o granito à superficie 
pela destruição das rochas sobrejacentes. Esta última hipótese é a mais provável. 

2. O granito, essencialmente, é uma mistura de quartzo, feldspato e mica. 
No Rio-Grande-do-Sul, esta rocha apresenta uma série de variedades. Entre 
elas a mais comum é o granito biotita, com cristais de quartzo claros e transpa
rentes, feldspato pardo, e mica biotita preta. O granito biottta forma os mor
ros ao sul de Pôrto-Alegre, fornecendo material de construção para edifícios . 
monumentais e paralelepípedos para o calçamento das ruas. Entre os rios Jacuí 
e Camaquã existe o granit0 muscovita, em que a mica é · branca e transparente 
como vidro. Nas pedreiras do Caminho-do-Meio encontram-se ainda duas outras 
variedades de granito: o granito anfibóllo, pobre em quartzo, mas rico em .,anfi
bóllo escuro, e o granito hornblenda, de grão muito fino. que além dos ingre'tl.ien
tes normais do granito biotita contém cristais de hornblenda. - As outras varie
dades do granito riograndense são de menor importância. Existe em muitos luga
res o gnai$se, rocha com os mesmos ingredientes como o granito, mas com os 
cristais dispostos em camadas. 

B . . GEOLOGIA DO GRANITO · 

1. Os blocos isolados do granito e de suas variedades sofrem antes de · tudo a 
ação do vento, que por meio dos detritos que· carrega, lhes lima a superfície e 
lhes escava o feldspato menos resistente,· de maneira que os grãos de quartzo 
se desagregam e caem. Além disso as gotas da chuva, arremessadas com fôrça 
contra os blocos expostos, exercem eficiência destrutiva muito maior, do que se 
caíssem verticalmente. A face carcomida dos blocos no lado donde habitual
mente sopra o vento bem demonstra êste fenômeno. 

2. O fator mais decisivo na destruição dos blocos isolados · de granito é a 
temperatura. Os matacões se desfazem como cebolas desfolhadas, separando-se 
um fragmento conchoidal após outro. Outro fato freqüentes vêzes observável é 
o seguinte. Blocos de granito da altura de uma casa racham pelo meio e sepa
ram-se em vários fragmentos, que por sua vez continuam a decair. Em todos os 
morros graníticos, especialmente nos de Pôrto-Alegre, observam-se tais blocos 
partidos como a fio de navalha, em dois, três, ou mais pedaços, formando no seu 
conjunto, entremeado de moitas e arbustos espinhosos, o aspecto dum montão 
de ruínas. ' 

3. A attvútade decomponimte da água exerce-se mais no interior das rochas 
graniticas, enterradas no solo. A decomposição em caullm, barro vermelho, 
areia, areião, observável no Monserrate, em Pôrto-Alegre, nos cortes da estraea 
nos morros vizinhos, alcança por vêzes1dezenas de metros de profundidade. 

""4. Neste gi"anito profundamente decomposto a dgua se acumula sôbre a 
rocha viva, jorrando em fontes, nos pontos em que as zonas limítrofes da parte 
alterada e da parte intacta afloram. · 

5. Os solos oriundos da destruição primária do granito, são de grão muito 
grosso, Inisturados com grandes fragmentos coerentes e cristais de quartzo forne
cendo um substrato duro, sêco, de pouca profundidade, em que apenas conseguem 
medrar espécies vegetais rasteiras, enfezadas, amigas do sol e do calor. Por êste 
motivo as partes mais altas das elevações graniticas nunca ostentam matos, 
senão gramas, arbustos de pouca altura, vassourais secos. . 

8. Nos pontos mais baixos, porém, onde os produtos da destruição da rocha, 
pela decomposição ulterior, se amontoam e se transformam mais e mais, bem 
como ao longo dos cursos de água, a vegetação aumenta . em extensão e viço, 
formando matos fechados e fornecendo um solo de boa fertilidade. 

7. A erosão superficial pelas enx'urradas e as águas correntes, fator de 
tanta importância nos terrenos areníticos e basálticos, no granito é de pouca 
eficiência, por duas razões : primeiro, por serem os morros graníticos, .em geral, 
de declive muito suave, segundo, por. consistir seu solo de elementos muito gros
seiros, em parte ainda ligados à rocha semi-decomposta, resistindo assim ao 
transporte pela água. 

Assim, os dois fatôres geológicos principais, que modelaram . e continuam 
modelando os nossos morros de granito, são a temperatura na superfície, e a 
água de Infiltração no interior. 
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C. FLORA DO GRANITO 

Uma ·vista de conjunto sôbre a vegetação do granito dá o seguinte resultado: 
a. capa vegetal é uma função da acidentação do terreno. Quanto mais altos . 
forem os morros, quanto mais íngremes seus flancos, quanto mais profundas as 
baixadas, tanto maior é a atividade dos agentes geológicos, tanto mais abundante 
a terra fértil amontoada nas depressões, tanto mais rica a quantidade de água, 
tanto ·mais variada em espécies a nora local, tanto mais viçoso o seu desenvolv1-
mmto. . 

Podemos distinguir, em tôda a região granítica rtograndense, os seguintes 
aspectos vegetais: . · · . . · . 

1. Campo limpo, entremeado de muitos blocos de granito, que ou se acham 
inteiramente descobertos ou afloram em parte, com uma vegetação rasteira de 
gramas, de compostas e verbenáceas, que n.ão passam de·· melo metro de altura. 
Esta sociedade vegetal ocupa muitos morros arredondados, e os topos mais eleva
dos das serras. 

Tfw'T'eB, rochtJB baBalto 

2. Campo sujo, coberto de carquejas (Bacchari.s, composta) e toucelras de 
capim alto. Desenvolve-se esta vegetação em porções multo planas ou em peque
nas depressões do terreno, onde a umidade é maior e o solo mais profundo. 

3. Vassourais, forma.dos de arbustos de um a três metros, prevalecendo a 
vassoura vermelha <Dodonaea viscosa, saplndácea) e as espécies arbustivas das 
vassouras comuns (Baccharis, composta). Crescem· em geral os vassourais 
abaixo da metade dos flancos, avançando, em muitos pontos, mais acima, e mis-

. turando-se com o campo sujo. · • 
4. Matinhas arbustivas e subarborescentes, contendo, como componentes 

principais, arbustos duros e contorcidos da familla das mirtáceas, cipós espinho
sos de saISaparrllha <Smilax, lillácea) , blgnonláceas e outras. t:ste grupamento 
de vegetais constitui o limite da vegetação fechada abaixo dos vassourais. 

5. Mato arborescente ou alto, contendo esplnllhos <Fagara, rutácea), chal
chal <Schmiedelia edulis, saplndácea), açoita-cavalo (Luhea divaricata, tlllácea), 
cocão <Erythroxylum, erltroxllácea), canelas <Nectand._ra, lauráceal, coração 
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de negro <Maytenus gonocladus, celastrácea) , salgueiro (Salix humboldttana, 
sallcácea), figueira CUrosttgma subtriplinervium, morácea), cedro (Cedrela bra
stlfensts, mellácea), canjerana (Cabralea canjerana, meliácea), ipé (Tecoma, big
noniácea) ; a vegetação dos .cipós, aliás raros nestes matos, apresenta-se com 
espécies pertencentes às famílias das bignontáceas, llliáceas, malpigiáceas, passi
floráceas; as árvores maiores estão cobertas de epífitos, barba-de-pau (Ttllandsta 
usneoides, bromeliácea), orquidáceas, fetos, piperáceas. 

6. Matos "grão de ptmenta", formados quase exclusivamente de espécimes 
de aroeira salsa (Schinus molle, anacardiácea), colocadas a igual distância 
uma da outra, sem se tocarem, tendo as copas perfeitamente redondas e ofere
cendo o aspecto de grãos de pimenta semeados no campo. 

7. Ma.tos mais ou menos redondos, fechados, nitidamente circunscritos, de
signados como capões, dependendo sua altura e composição sistemática da natu
reza local do solo. 

8. Matos de galerta, que acompanham os cursos de água, começando subar
bustivos nas fontes, desenvolvendo-se em matinhas e terminando em matos de 
regular extensão e largura, conforme o volume do curso de água e dos terrenos 
de aluvião. 

9. Matos maiores, lembrando algumas vêzes a mata virgem do planalto. 
Encontram-·se mais para o norte, na serra de Caçapava e nos morros de Pôrto
Alegre, notando-se na composição sistemática muitas espécies imigradas do 
planalto. 

10. Da destruição dos matos, seja para obter roças, seja para cortar a 
lenha, resultam as capoetras, restos de vegetação, que abandonados a si, recons
tituem a capa vegetal primitiva do lugar. 

D. VISTAS DE CONJUNTO 

1. Serra dos Tapes. - Em geral, a visibilidade no quadrante sudeste do 
Estado é muito prejudicada, no verão, pelo horizonte de bruma sêca, que se 
estende a certa altura, pór cima de tôda a região, e as numerosas queimas de 
mato e campo, que surgem, às centenas, de todos os lados. J!: um aspecto sin
gular: morros de granito, enfileirados sem sistema e sem plano, arredondados 
uns, abruptos outros, em parte cobertos de mato, em parte ocupados por campos, 
em parte transformados em roça, obedecendo a uma única norma comum: a 
decomposição operada pelos agentes geológicos. A paisagem nunca mostra F!SSa 
monotonia solene das linhas horizontais e verticais do arenito, nem a estrutura. 
monumental do planalto. ·Ali todos os contornos são arredondados, todos os 
contrastes mitigados, tôdas as linhas abrandadas. Não há quedas de água rugindo 
na solidão de silenciosas matas, não há gargantas temerosas, alojando torrentes 
de água, não · há paredões a prumo inaccessíveis ao pé do homem . • 

Um tom cansado pesa sôbre as serras graníticas. Restos de soberbo núcleo 
granitico do Brasil, levantaram-se outrora a alturas muito maiores. Desde o 
período arcaico os agentes geológicos os vêm desbastando e destruindo, acumu
lando a areia nos vales, e dando origem não só à faixa litorânea, mas também 
ao arenito solidificado do quadrante sudoeste, da depressão central e do funda
mento do planalto. 

A destruição dos matos pela lavoura, os vassourais, as capoeiras, os campos 
sujos, a bruma sêca misturada com fumaça cobrindo tudo, o cheiro e o bafo 
quente das queimadas, oprimem o viajante e cansaril-1,he os sentidos. 

2. Campos de Caçapava. - Os campos limpos, que ocupam as elevações 
graníticas desta região oferecem um aspecto totalmente diferente da serra dos 
Tapes. Numerosos cursos de água se originam no declive suave das elevações. 
Os fios do líquido refletem o ~ol que impiedosamente cresta a vegetação rasteira 
do terreno, abrem sulcos, fossas e canhadas, fazem-se acompanhar por tiras ver
de-escuras de vegetação arbustiva ou arborescente, reúnem-se com outros galhos, 
entroncam-se nos cursos maiores, e vão à procura dos rios. Tôda aquela região 
suavemente ondulada, com muitos blocos de granito isolados, com porções de 
rocha à flor da terra em tôdas as encostas, com um sistema riquíssimo de irriga
ção, que parece grandiosamente simples, oferece o aspecto dos map~s modernos 
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de relêvo, onde todos os acidentes do solo se acham cuidadosamente imitados 
em gêsso, todos os cursos de água marcados por traços de tinta azul, todos os 
matos indicados por manchas de cõr verde-escura. · 

Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, vê-se, que o trabalho eros,\vo da 
água. sôbre o granito é de pouca eficiência. Os vales minúsculos são todos de 
declive muito fraco, os leitos dos arroios muito planos, sem barrancas, sem casca.
tas, sem cachoeiras. A ação transportadora não passa além da camada superfi
cialíssima do granito decomposto, cujos cristais maiores de quartzo, cujos saibros 
semi-àecompostos, cujo areião grosseiro lhe resistem eficazmente. A ação da 
temperatura, pelo contrário, se acha documentada não só nos ma.tacões redondos 
disseminados sõbre o ·campo, senão ainda pela forma geral das elevações. As 
alterações da temperatura, agindo fortemente sôbre as camadas superficiais da 
rocha, desfolham os blocos, arredondando-os no correr dos milênios, processo, 
que em escala muito maior se repete nos morros, imprimindo seu cunho indelével 
a tôda a região . 

3. Serra da Encruzilhada. - Aqui as elevações graníticas apresentam-se 
bem diferentes das do sul. Sãd antes de tudo multo mais altas, dispostas em 
grupamentos que merecem o nome de serra, cobertas de mato só na base, ·com 
campos limpos na parte superior. O caráter geral do granito permanece: linl}.as 
brandas, contornos suaves, topos arredondados. Mas a configuração dos aciden
tes é muito mais variada do que na serra dos Tapes. Morros em forma de gigan
tescos tatus ou. de fortalezas modernas meio-escondidas na terra, séries de pontas 
cônicas, mamelonadas, truncapas, abauladas, grupos de rochedos parecendo-se 
com os dentes molares do elefante, blocos gigantescos, quase esféricos, sobres
saindo de entre a vegetação de meia altura - tudo imerso numa mistura plúm
bea de bruma sêca e fumaça, dá a esta região um cunho primígeno, indistinto e 
pesado . Que altura possante deverão ter ostentado outrora estas serras, que hoje 
não passam de 550 metros, .para poderem, durante uma série inconcebível de 
milênios, resistir aos agentes da destruição! Em seu seio se escondem tesouros 
ainda completamente inexplorados de cobre, estanho, chumbo, .volfrâmio, ouro, e 
os rios, que nascem de suas fraldas, brincam com minérios de altíssimo valor 
industrial. 

Fendilliamentoa da capa erupth•a, bacia do 1'io Pardo 

- ll-
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Tàmbêm aqui predomina o aspecto dum mapa em relêvo, mas em estilo muito 
mais grandioso do que nos campos de Caçapava. As fraldas mais íngremes das 
elevações tornam a · erosão mais intensa, ocasionando a formação de vales mais 
estreitos, profundos, que separam os galhos da serra. Entroncam-se, por sua 
vez, nestes vales principais outros, secundários, profundamente esculpidos nas 
encostas, e tendo, de ambos os lados, sulcos terciários e quaternários, minúsculos 
e mínimos, tendo todos seu fio de água, ao menos na estação chuvosa . :t!:stes 
sistemas de vales, parecem-se com enormes fôlhas de feto estendidas entre as 
.serras, 'formando os vales primários com seus ·matos de galeria as nervuras, as 
ramificações de segunda ou terceira categoria os folíolos. 

4. São as serras graníticas do quadrante sudoeste do Estado o núcleo mats 
antigo do Rio-Grande-do-Sul . Formadas na época. azóica ou arcaica, solidifica
das, talvez, deb~ixo de imensas camadas destruídas no correr dos milionênios, 
viram desenrolar-se a seus . pés todo o passado geológico da nossa terra. 

Viram, se os geólogos, como insinuam seus motivos, têm razão, todo o bloco 
continental do mundo formando um único conjunto, em que o Rio-Grande-do
Sul ficava a uns trinta graus de latitude mais ao sul do que se acha nos 
nossos dias. Do lado do Pacífico - os Andes ainda não existiam - um vasto 
mar epicontinental atirava as suas vagas contra o sopé das serras graníticas. 
Em Virtude da proximidade do pólo sul, espêsso manto de gêlo cobria a serra · do 
Mar brasileira, descendo em geleiras até o mar, e despejando tcebergs em suas 
ondas. . 

Decrescendo desde o carbonífero, a latitude geográfica, pelo fato do pólo 
sul se deslocar lentamente para o sudoeste, o limite da glaciação, que cobri&: o 
nosso granito, recuava constantemente, pondo a descoberto a faixa litorânea 
do antigo oceano. · 

Viram então as serras de granito a seus pés uma vasta área de pantanais, 
em que reinava um clima frio e úmido, parecido com o clima das tundras sibe
rianas, e em cujas zonas marginais se desenvolvia uma vegetação de lepidoden
drons, sagitárias, e fetos do tipo glossopteris. Geração após geração des
sas plantas hoje completamente extintas cresciam ao norte das serras do sul 
(Tapes, Santa-Tecla), dando origem ao carvão da Candíota, ao pé das serras do 
Erval, amontoando o carvão .de Butiá e · arroio dos Ratos, na raiz dos morros ao 
sul de Pôrto-Alegre, produzindo o carvão de Gravataí, nas baixadas entre os 
galhos das serras graníticas de Santa-Catarina, originando o carvão de Uru- · 
çanga, Criciúma, Passa Dois. 

Foi esta a primeira vez, que os sêres vivos, eternos antagonistas da natureza 
morta, avançaram em assalto vitorioso contra o solo riograndense, até então 
completamente destituído de vida. Veremos no correr dêste estudo, que essa luta 
PQrfiada dos sêres vivos pela posse do solo riograndense, através de vitórias e 
reveses; continua incessante até os nossos dias, estando muito perto de sua 
vitória completa. 

Em pleno período permtano, as serras graníticas, tendo aumentado o calor· 
por continuar o movimento do Rio-Grande-do.,.Sul em sentido do equador, viram 
os charcos de água salobra povoarem-se de peixes e sáurios, como o Mesossaurus 
e o Stereosternum, e de milhões sem conta de microrganismos, cujos corpos 
decompostos, amontoando..,.se de mistura com limo e matérias vegetais no fundo 
da água, ocasionaram os extensos depósitos de xistos betuminosos de Mariana
Pimentel, de São-Gabriel e do planalto central de Santa-Catarina. 

Foi esta a segunda investida dos sêres vivos no Rio-Grande-do-Sul, a do 
·reino animal, que hoje em dia igualmente chegou à perfeita vitória. 

No mesozóico, período triássico, as velhas · serras graníticas presenciaram . o 
primeiro revés dos sêres ·vivos. Por desconhecidas razões, o antigo clima tún
drico do permiano se transformou em clima francamente desértico. A primeira 
conseqüência foi, que os vegetais componentes do carvão morressem, e enterrados 
no limo, se carbonizassem; a segunda conseqüência, que os animais maiores e os 
microrganismos, secos os pântanos, se extinguissem, saturando com os pro
dutos de sua decomposição o limo posteriormente transformado em xisto; a 
terceira conseqüência, que os agentes geológicos, o vento e antes de tudo o calor, 
se atirassem furiosamente sôbre ·as serras graníticas, limando-as, carcomendo-as, 
desfolhando-as, abaixando-lhes os cumes por centenas de metros; a quarta con
seqüência, que os mesmos ventos, varrendo as serras, amontoassem os produtos 
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de sua atividade nas baixadas, cobrissem de vastos areais o carvão e o xisto 
dep0sitados no leito dos antigos pântanos, e brincassem a seu bel prazer com 
os combros de areia movediça, que no norte não ficaram inferiores aos próprios 
montes graníticos, de que tinham tomado origem. 

Foi neste período triássico, que as serras graníticas experimentaram a maior 
perda de altura e de possança. Os · detritos de seus ingredientes mineralógicos 
derramaram-se-lhes ao redor, atulhando-as em parte e enchendo-lhes os vales 
intermediários. De fato, o granito riograndense hoje em dia nada mais é senão 
uma triste ruína das soberbas cadeias arcaicas, despojadas de sua altura e afoga
das nos detritos de sua própria destruição. 

Da metade ·do triássico em Qiante, as serras graníticas viram todo o Rio
Grande coberto de imensos lençóis de areta branco-amarelada. Quem então so
brevoasse a nossa terra, teria avistado uma planície enorme semeada de dunas 
falciformes, que, à maneira dos baracãs asiáticos, se pareciam com pegadas de 
cavalos gigantes, profundamente impressas no solo incerto, em fantásticas dis-
paradas. · 

Entretanto, parece que a enchente de areias não conseguiu sufocar comple
tamente todos os vestígios de vida, salvando-se alguns representantes da fauna 
antiga para a região de Santa-Maria, e continuando ali, ao redor de algumas 
poças de água restantes, ,a desafiar a inclemência do deserto. O fato é, que não 
só se encontram restos de animais triássicos, mas também grande quantidade 
de madeira fossilizada pelo óxido de silício, madeira proveniente dé árvores pare
cidas com o nosso pinheiro . 

Em fins do triássico, ou durante o jurássico - não há fósseis, que nos 
possam dar certeza - de as velhas serras graníticas presenciarem outro trans
tômo geológico, que daria ao Rio-Grande ·do-Sul, a rudes traços, sua feição 
definitiva. Por motivos, que os geólogos ainda não definiram, o bloco brasíllco 
- continuamos supondo, que formava um todo com a'Africa - começou a fender 

. e a fendllhar-se, desde Goiás até a fronteira do Uruguai, derramando-se destas 
fendas golfadas colossais de massas em fusão. Deverá ter sido um espetáculo 
de grandeza milenar, quando da velha base de granito abaixo das areias do 
deserto e o leito do mar epicontinental secado e recoberto pelas areias, por entre 
estrondosas descargas e trlpúdios sísmicos, irromperam tor~entes de matérias 
de fusão, levando consigo grandes porções de areia, fundindo-a em seu contacto, 
introduzindo-se entre suas camadas e espalhando-se como fumegante mar de 
fogo sôbre tôda a metade setentrional do Estado. · 

Quem, nestes dias de transtômo catadísmico do solo riograndense, se pósta.SSe 
nos montes graníticos mais elevados da serra de Encruzilhada e olhasse para o 
norte, veria as marés enchentes das lavas basálticas e melafíricas avançarem 
cobertas de escórias e explodindo em erupções de gases inflamados, lançarem-se 
em catadupas de fogo sôbre a borda do planalto levantada pelas erupções 
anteriores, e morrerem paralisadas nos combros de areia da atual depressão 
central. 

As lavas basálticas, alcançando uma possança de quase ,mil metros no nor
deste do Rio-Grande, não alcançaram as antigas serras graníticas do quadrante 
sudeste; Esfriadas, rasgada.:> na borda e nos vales dos atuais rios por gigantescas 
dláclases, ficaram sujeitas aos mesmos agentes geológicos, que há milhões de 
anos estavam roendo as serras de granito, continuando êste processo durante 
todo o período jurássico. · · . 

Em princípios do· cretáceo, último período do mesozóico, as serras graníticas 
do sul viram abrir-se novo capítulo nos fastos do passado geológico riograndense. 
Por um processo de retardamento experimentado pela parte sul-americana do 
bloco continental até então unido (pangea), as zonas de ruptura existentes entre 
a porção africana e a parte sul-americana alargaram-se, acabando por separar 
completamente os dois continentes. O bloco sul-americano, avançando para o 
oeste, como um arado irresistivelmente puxado, lavrava as camadas subjacentes 
semiplásticas da crosta terrestre, comprimindo-as e levantando, por esta pressão 
frontal, a gigantesca cordilheira dos Andes, barreira intransponível erguida nas 
planuras, onde outrora, no cambriano e no carbonífero, o mar epicontinental 
rolava as suas ondas. 
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Fet1das· na bordn do plano.zt.,, ao norte de T6rreR 

Desde então apenas um único acontecimento de maior vulto se desenrolou 
diante das antigas serras de granito. O litoral catarinense e parte do riogran
·dense, formado de uma faixa de serras graníticas, desabou sossobrando no ocea
no Atlântico, ruptura essa, que se prolongou através da fossa central riogran
dense ocupada pelos rios Gravataí-Jacuí-Ibicui, e fêz com que a parte eruptiva 
do Estado se levantasse em escarpa· abrupta sôbre as planicies situadas diante. 

" Já antes de se separar da Africa, o Rio-Grande era habitado por sêres vivos, 
plantas e animais, que nas condições mesológicas favoráveis iniciaram uma nova 
investida contra o solo despovoado. Os próprios morros de granito, crestados e 
rachados pelo calor durante o triássico, viram seus flancos cobrirem-se de vege
tação, seus bosques povoarem-se de animais, a muralha da serra aflorestar-se 
de matas, todo o Rio-Grande mudar-se de deserto e leito de enchentes igneas, 
que fôra, ~m verdejante terra sub-tropical. 

5. Romance, dirá o leitor, fantasias dum homem apaixonado pela história 
geológica de sua terra, idéias dum cientista atordoado pela multiplicidade das 
impressões durante suas viagens de exploração. 

Seja como fôr, as serras graniticas, sôbre as qual$ acabamos de fazer as 
nossas reflexões, presenciaram os seguintes fatos indubitáveis: 

1. A formação do carvão e dos xistos betuminosos, que descansam sob 
elas como fundamento. . 

2. A formação do deserto trtássico, cujas areias provêm da decomposição 
dos componentes mineralógicos do granito. 

3. A erupção das lavas basálticas do planalto, que recobrem o arenito. 
4. As tropas de assalto dos sêres vivos, vegetais e plantas, que duas 

vêzes avançaram contra os flancos · das serras graníticas: a primeira vez não 
passaram da orla dos charcos pantanosos, restos do antigo mar epicontinental, 
documentando a sua presença pelo carvão e os xistos betuminosos; a segunda 
vez subiram as encostas, galgaram os topos e já estão de plena vitória. Os pri
meiros pioneiros da vida são os líquenes, que cobrem todos os blocos, revestem 
todos os paredões, alastram-se por cima de tôda a pedra descoberta, carcomem-
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lhes as junturas, desintegram-lhes os cristais, transformam-lhes os ingredientes 
em matéria organizada. Seguem as gramas rasteiras, firmam suas raízes nodosas 
em tôda as fendas, estendem as suas fôlhas resistentes ' sôbre tôdas as lajes, 
resistem com vitalidade indestrutível a tôdas as intempéries. Acompanham-nas 
os primeiros vegetais subarbustivos, verbenáceas com flores brilhantes, com
postas com fôlhas cobertas de densa penugem, mirtáceas anãs munidas de fôlhas 
duras como couro. Confundem-se com elas as vassouras vermelhas, verdadeiras 
tropas de assalto do reino vegetal, sêcas, duras, enfeza-das, firmando-se ferrenhas 
em tôdas as porções de terreno decomposto, arrostando as sêcas e as queimadas, 
e preparando o solo para outros vegetais. Na zona mais baixa dêstes vassourais 
desenvolvem-se as mirtáceas arbustivas, as tunas, as arumbebas, as forsterônias, 
as aroeiras salsa e outras, tropas pesadas do reino vegetal, · fortificando as 
posições, que a vegetação inferior arrancou à rocha. Postam-se, enfim, nas 
baixadas, ao longo dos arroios, as matas de galeria , os capões, os matos de 
maior extensão, tropas de ocupação definitiva dum terreno irrevogàvelmente 
conquistado pela vegetação. 

Houve autores que opinavam serem os campos riograndens~s conseqüência 
da destruição das matas pela mão do homem. Abstraindo de tôdas as outras 
razões em contrário, uma única vista de conjunto sôbre uma serra granítica 
qualquer convence indiscutivelmente do contrário: A vegetação avança em tôda 
a linha, e suas linhas de penetração são os cursos de água. O Rio-Grande-do-Sul, 
hoje em dia, está em franca via de aflorestamento natural. Entregue a si , sem as 
devastações sofridas nos últimos cem anos pela mão do agricultor, e sem ôs 
estragos infligidos pelo gado, que impede o desenvolvimento natural dos núcleos 
de v~getação tosando-lhes os contornos o nosso Estado, num tempo remoto 
apresentar-se-la totalmente coberto de vegetação arbustiva e arbórea, termi
nando em mata virgem fechada. 

CAPtTULO II 

A REGIAO DAS AREIAS 

A. ORIGEM, COMPOSIÇAO E GEOLOGIA DAS AREIAS MOVEDIÇAS 

· 1. As areias sôltas da faixa litorânea, petrogràficamente consideradas, são 
uma rocha sedimentar elástica, oriunda da destruição do granito. A meu ver, a 
imensa quantidade de areia da costa riograndense não provém unicamente dos 
restos da serra do Mar considerados no capítulo anterior, mas antes das serras 
g.i:aníticas sossobradas no oceano por ocasião da enorme fratura, que deu origem 
aos Aparados ao norte de Tôrres, à escarpa do planalto entre Tôrres e Osório e 
à depressão central. 

2. A areia na sua forma mais pura, consiste de .grãos de quartzo multipla
mente fratur~dos , polidos, riscados, reduzidos a fragmentos sempre menores. 
Claro está, que na destruição do granito também os outros ingredientes entram 
na areia, mas sob a ação prolongada da água, estas substâncias, menos resistí
veis aos influxos químicos e mecânicos, reduziram-se a pó, decompuseram-se 
qulmlcamepte e separaram-se da areie. puramente quartzosa. 

3. A geologia das areias movediças é muito simples. A ação da tempeITatura 
é de pouca importância. A atividade da água fluente , visto o volume e o declive 
reduzido dos cursos de água, manifesta-se pouco. O único meio de transporte 
das areias sôltas é o vento, e êste só pode atuar plenamente na faixa imediata
mente ligada à . praia úmida. 

B. A VEGET AÇAO DA AREIA 

Distinguem-se na praia do oceano, três zonas: a zona atingida pelas ondas, 
úmida, sólida, destituída de vegetação; a zona das areias movediças, sêca, ins
tável, acidentada, falta de vegetação na sua parte mais característica ; a zona 
interior, entremeada de inúmeros olhos de água, lagoas, campos úmidos, combros 
isolados de areia sôlta, cursos de água quase sem declive morrendo na areia, o 
faixas de vegetação arbustiva, subarborescente, ou francamente arbórea na 
região limítrofe ao pé da Serra. 
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1. Na, orla interior dos combros movediços, onde o movimento é menos pro
nunciado, encontram-se algumas gramináceas amigas da areia e do sol. São, à 
maneira dos líquenes nos blocos de granito, pioneiras na vida à margem da 
morte. Seus rizomas compridos e rasteiros escondem-se profundamente na areia; 
os feixes foliares sobem em séries raras; as hastes rigidas e grossas estão envôltas 
em bainhas brancas e largas. Estas plantas estão parcialmente sepultadas na 
areia, que se deposita sôbre elas como poeira alva e vitrea de grãos muito finos. 
Ao redor dos caules a areia, trazida pelo vento, acumula-se em monticul0s, o 
que protege a umidade do solo. Os rizomas, penetrando profundamente dentro 
das camadas inferiores da areia, encontram sempre a parca um1dade, que êstes 
vegetais, afeitos às mais duras necessidades, precisam para seu crescimento. 

MatoB de galeria, Jacid auperwr 

2. Nos lugares imediatamente ligados às dunas, baixas e umedecidas pela 
água de infiltração ou das inundações dos cursos de água vizinhos, formam-se 
campos ocupados por um tapête quase cerrado de gramináceas e ciperáceas, 
misturadas com algumas espécies de outras familias,- herbáceas ou su9arbustivas. 

3; Em outros lugares, o terreno é de tão fraco decztve, que as águas da chuva, 
sem possibilidade de escoamento, estagnam, deixando sôbre a areia uma camada 
de terra llmosa, pardacenta, :;aturada de substâncias orgânicas e ·muito mais 
fértil do que a areia pura. Em tempo de chuvas torrenciais e enchentes, os 
arroios, extravasando, espalham por tôda parte seus detritos orgânicos e 
deixam poças de água estagnada. Nestes lugares, fora das gramináceas tipicas 
e das ciperáceas, desenvolve-se uma rica flora palustre. Utriculárias ,de flor 
amarela e azul, aguapés, fetos aquáticos, e outras espécies maiores, como Pon
tederia azurea e espécies de Jussiacea · (enoteráceas) com grandes flores amarelas. 

4. Na margem da lagoa dos Patos existem prados verdejantes, cuja vegeta
ção densa e suculenta forma uma gramado mole com muitos arbustos menores 
de papllionáceas, gravatás (Eryngium, umbelífera), interrompidas por matinhos 
de mirtáceas e compostas arbustivas. Nos olhos de água a flora palustre dos . 
aguapés <várias espécies) é exuberante, ajuntando-se a elas uma espécie vegetal 
criftógama unicamente ocorrente na faixa litorânea, o· Equisetum pyramtãade. 
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5. Encontram-se ainda ao longo da praia terrenos de areia muito fina, 
misturada com limo. e impregnados de sal, onde habita uma flora paupérrima 
halófila (amiga do sall, cujas fôlhas exudam gotas de solução salina. 

6. Na zona tntertor e consolidada das areias acham-se sociedades vegetais 
arbustivas e subarborescentes, classificáveis como capões e matinhas de galeria. 
Na planicie plana como um assoalho entre Quinta e Pelotas vêem-se inúmeros 
capões minúsculos, tendo, quase sempre, como núcleo, alguma árvore velha, 
crescida ao lado da água. Ao redor da lagoa dos Patos prevalece em muitos luga
res a mata baixa e brejosa com árvores distanciadas e grossas de ·Salgueiros, 
(Salix· humboldtiana, salicáceal , gerivás (Cocos romanzofftana, palmácea>, figuei
ras (Urostigma suptriplinervium, morácea>, corticeira, (Corallodendron crtsta
gallt, papilionácea> . Todos êstes troncos estão cobertos por um mundo de epifi
tos, bromeliáceas, caétáceas pendentes, orquldáceas, fetos, piperáceas. Os matos 
em geral estão orlados de gra'9'atá (Bromelia faustuosa, bromeliácea). 

As matinhas de galeria · consistem essencialmente de mirtáceas, achando-se 
de mistura com ela uma espécie de Tibouchtna (melastomácea) de flores côr 
de rosa, lembtando as azaléias japonêsas. 

De Osório para o norte a mata brejosa da zona limítrofe, o pé do planalto e a 
faixa Utorânea, recebe muitos representantes da flora do planalto, cujas sementes 
descem corn os rios e os ventos, de maneira que em muitos lugares o terreno 
antigamente arenoso e estéril, principalmente em partes outrora ocupadas por 
lagoas, hoje em dia ostenta uma vegetação francamente arbórea . 

C. VISTAS DE CONJUNTO 

1. A faixa litorânea riogi;andense, em tôda a sua extensão, apresen~a uma 
estrutura notàvelmente homogênea. Em sua metade sul as serras graníticas, 
retirando-se, na parte central, quase cem quilômetros do oceano, permitem a 
formação de lagoas maiores, como a lagoa Mirim e a lagoa dos Patos; no trecho 
setentrional, pelo contrário, a escarpa do planalto, avançando até as proximida
des do Atlântico, impede ajuntamentos maiores de água. A explicação dêste 
fenômeno é a seguinte : nosso litoral está em processo de levantamento . Antiga
mente o oceano batia diretamente contra os galhos das serras graníticas do sul e 
a raiz do planalto. Levantando-se lentamente o leito do oceano próximo à terra 
firme, apareceram os primeiro.s bancos de areia . Uma vez formado um núcleo 
de areias sobressalientes à água, o vento, apoderando-se das areias jogadas à sua 
margem, lhe continuou aumentando a altura e a extensão . Surgindo, no correr 
dos séculos, outros e outros núcleos resistentes às ondas, formaram-se séries. e fai
xas, interrompidas por porções do mar . Aconteceu assim (fato aliás diretamente 
observável no litoral catarinense), que as areias cercassem completamente porções 
menores de água salgada, separando-as do oceano e constituindo-as em lagoas 
salgadas. O fato de as lagoas maiores se acharem no limite interior da faixa 
litorânea, ao sopé dos montes, tem a sua solução no mesmo fenômeno : a fonte 
das areias é a praia do oceano aberto . Avançando terra a dentro, os combros 
ostentam a sua maior altura perto do mar, perdendo de volume à medida que se 
imobilizam, paralisados pela vegetação. Assim as depressões mais profundas se 
encontram a maior distância do oceano, recebendo as lagoas, quer de origem 
marinha, quer de origem fluvial· . 

2. Em sua metade mertctional a faixa litorânea é assaz monótona: uma tira 
. de areias amarelo-brancas ao longo do oceano e da lagoa dos Patos, parcamente 
coberta de ve~etação em sua parte central . A praia do Atlântico, reta em gran
des trechos, suavemente ondulada em seu conjunto, contrasta com as margens 

· das lagoas, recortadas por sacos profundos de contornos multo arredondados, 
determinados pela distribuição das areias na parte leste, dependentes da confi-
guração das .serras graniticas na margem oeste. . 

3. A parte setentrional da faixa litorânea, de Osório até Tôrres, é uma das 
paisagens mais harmoruose.s e mais belas do Rio-Grande-do-Sul. Vista em seu 
conjunto, a.presenta-se como um painel imenso, comj>Osto de três elementos 
e8senciais: o oceano, a planície de areias, o planalto eruptivo. O Atlântico, 
imenso, azul, eternamente agitado, atira as suas ondas, esquadrões de cavalaria 
llgeifa sem conta; de embate contra as areias; a. planicie, serena, imóvel, plana 
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Salto do Mttrwnd, no Urugua< 

como um as,soalho, opõe-se, lânguida, mas vitoriosa contra o mar; a Serra, em
pinada, rasgada em mil picos e cadeias, escura, truculenta, oferece um contraste ' 
forte, mas agradàvelmente compensador sôbre a planície prejacente. 

Neste painel predominam as côres fortes distribuídas enl grandes porções. 
O Atlântico ostenta apenas duas côres: o azul profundo do alto mar, e o branco 
espumoso da quebra.ntação. A faixa de areias compõe-se de três côres: o branco 
amarelado da praia, as manchas azuis das lagoas e olhos de água, o verde-escuro 
da vegetação. A escarpa do planalto tem como côr dominante o verde quase prêto 
das matas e o branco acinzentado da rocha viva. . 

A escarpa do planalto e o oceano são obras de grandiosa simplicidade: o 
oceano uma única pincelada de azul ridente, confundindo-se com a abóbada 
do céu; a. Serra uma única pincelada çie verde-escuro, cobrindo todos os acidentes 
do terreno. A faixa intermediária, pelo contrário, é obra feita com grande esme
r_o: fitas de branco traçadas ao longo da praia e distribuídas sôbre todo o terreno; 
faixas de verde desenhadas ao longo _das dunas e pintadas ao redor das lagoas; 
inúmeras Jllanchas azuis, atiradas a êsmo entre os combros de areia e no meio 
dos tufos de vegetação, dum azul temperado pelo verde dos Juncos e das gra
mas da margem e pelos algas submersas, de formas variadíssimas, sempre arre-
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dondadas, fantásticas, lembrando animais lendários, fôlhas ~igantescas de algas 
marinhas, objetos de fantasia, produzidos por um artista, que brinca com os 
filhos de sua imaginação. 

Neste painel único a Serra e o oceàno formam o elemento épico, a planicie 
o elemento lirico: a epicidade da Serra é sombria, combativa, trágica, lembrando 
as epopéias dos povos nórdicos; a epicidade do oceano é ridente, harmoniosa, 
alegremente aventureira, símbolo das Odisséias, Eneidas, e Lusíadas dos povos 
mediterrâneos; o lirismo da planície é forte, de côres bem definidas, de linhas 
nitidamente traçadas, de sentimentos clàssicamente objetivados, cópia dos cantos 
de côro nos dramas helênicos. · 

Contemplando êste quadro. com os olhos de geólogo,' compreendemos a ten
são secreta, que vibra entre o planalto e o oceano . Sobrevoamos um .campo de 
batalha, onde se feriram e se ferem .lutas milenares entre os dois eternos antago
nistas sôbre a face da terra : o mar e a terra firme. 

Nas brumosas eras do passado geológico - antes de permiano - a terra. 
firme ocupava todo êste espaço, avançando m~r a dentro com suas serras de 
granito e repelindo o oceano. Mais tarde - talvez no · jurássico ou cretáceo -
uma fratura coloS.sal rompeu o fundamento de granito, afundando grande parte 
e permitindo aos vagalhõ.es do Atlântico penetrarem vitoriosos até a raiz do 
planalto eruptivo. Desde então iniciou-se um processo de levantamento muito 
vagaroso, obrigando o oceano a se retirar centímetro por centímetro e enchendo 
de areia o campo intermediário. ·Hoje em dia a faixa de areias representa o 
que na guerra se costuma chamar "a terra de ninguém", isto é, a zona entre 
duas trincheiras opostas, em que nenhum dos adversários consegue pôr o pé. 

Num único lugar, em Tôrres, os dois adversários ainda se combatem, corpo 
a corpo, em luta ferrenha e sem tréguas . Tôrres é o único ponto do litoral 
riograndense, · em que o planalto · avança até o oceano e oceano a dentro . O 
basalto roído, solapado, das Tôrres, seus contornes minados e profundamente 
esculpidos, bem demonstram, a qual dos combatentes competirá a vitória : se o · 
levantamento do litoral não subtrair o basalto de Tôrres à influência do mar, êste 
o destruirá sem piedade. 

4. Na faixa litorânea observa-se ainda o combate da vegetação com a areia: 
t uma luta bem diferente daquela, que se fere entre o oceano e a terra firme. 
Não tem nada daquela grandiosa e trágica epicidade, mas é uma guerra silenciosa, 
surda, guerrilha local, que se resolve em mil combates singulares, ferrenhos, im
placáveis, que acabam com a derrota completa da areia e a vitória sem condições 
da vegetação. 

Os postos mais avançados da vegetação, algumas gramas e vegetais suculen
tos, agridem as próprias areias movediças, paralisam-lhes e marcha, extraem-lhes 
a umidade, dissolvem-lhes os ingredientes, cobrem-lhes os montículos e prepa
ram o terreno para outras tropas de assalto, mais vagarosas, mais pesadas, mais 
exigentes. As tropas de ataque própriamente ditas, arbustos contorcidos, secos, 
enfezados, prendem-se ao terreno fixado pelas gramas, penetram nêle com suas 
raizes profundas e lenhosas, abrigam debaixo de suas copas uma flora de plantas 
niais tenras e exigentes, adubam o terreno com os restos de suas fôlhas e de 
seus troncos. As tropas pesadas de ocupação, as árvores imigradas do planalto, 
misturam-se com a vegetação arbustiva, formam capões e matos fechados e 

. acabam por mudar o areal de outrora em mata virgem propriamente dita, fase 
definitiva na vitória dos sêres vivos sôbre a natureza morta. 

Um dos mais esforçados pioneiros da mata virgem, que na faixa limítrofe 
da areia e do planalto determina a fisionomia da vegetação arbórea, é a figuetra. 
Centenas e milhares dêsses gigantes da nossa flora, cuja salvação é a falta 
absoluta de emprêgo útil, cada qual única e inimitável em sua figura, levantam 
as suas copas arredondadas, povoadas de epífitos de tôda espécie, sôbre o mato 
paludoso do pé da Serra. Os matos compostos de figueiras se parecem com gru
pos de parassóis gigantescos, escuros, semi-esféricos, transparecendo em muitos 
lugares os galhos vigorosos, cinzentos, quase horizontais, e tremulando nas bordas 
franjas e massas compactas de barba de pau. ' 



BOLETIM GEOGRAFICO 

Mas não só a areia, também a água é objeto de conquista do reino vegetal. 
~ormes massas . de algas filamentosas, pàlldamente verdes, formam aqqi os 
pontos avançados, enchendo os olhos de ·água e uma extensa faixa das lagoas 
paradas . Seguem-nas, na zona imediata, gramináceas, ciperáceas, Juncos, aguapés 
e outras plantas :rmlustres, aproveitando-se do limo fecundo, produzido pelas 
algas e transformando a água aberta em pantanal. Introduzem-se entre estas 
tropas de assalto as tropas de ocupação definitiva, sarandis, figueiras, crista de 
galo, que na zona limítrofe. se confundem ·insenslvelmente com a mata fechada. 

A primeira viagem através da faixa litorânea foi para mím, um aconteci
mento inesquecível: Nuvens mont~nhosas em tõrres de grande altura derrama
vam suas águas sôbre a Serra; o oceano, num azul sorridente e sem mancha 
brincava nas areias da praia; a faixa de areias, em parte fmersa nas sombras 
da Berra, em parte inundada pela luz do oceano, compensava harmônicamente 
os contrastes desta paisagem riograndense, 'campo de batalha milenar entre o 
mar e a terra, campo de vitória da vegetação sôbre a areia, ilustração épica do 
axioma : Da luta entre os contrastes nasce a harmonia . 

N, R . - A parte final dêste t rabalho será publicada no p rói<lmo númerQ dêsse B o!Bt im, 

.... AOS EDITORES: i:ste "Boletim" não faz publicidade remuneradá, entretanto re1tatará ou 
comentará as contrlbuiç6es sôbre ceografla ou de .IDterêsse 1eo1ráflco que sejam enviadas 

ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dhse modo para mais ampla dUulAo da \1'11Uografla 
sererente 1 ceogratia brasileira. 
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Têm-se publicado inúmeras monografias de cidades mas poucas tentativas 
de classificação. Já em 1897, Chisholm 1 escreveu uma arguta estimativa da dis
tribuição dos núcleos humanos em relação aos afloramentos de veios geológicos. 
Em 1934, Dickinson • classificou os estabelecimentos de East Anglia, baseando-se 
em plantas de cidades; e recentemente apareceu uma contribuição de Smatles, • 
classiflcando as cidades de acôrdo com sua categoria. Tenta-se agora classificá-
las tomando-se por base sua função . · 

As cidades erguem-se nos pontos em que os homens se encontram a fim de 
satisfazer necessidade comuns; há lugares que, em virtude de sua posição ou 
condições flsicas, preenchem determinados requisitos e podem, portanto, ser 
classificadas de acôrdo com as necessidades que satisfazem hoje ou satisfizeram 
no passado. Convém notar que, uma vez crescida uma cidade, ela normalmente 
tende a permanecer, em virtude do mercado representado pelo grUpo de consu
midores nela reunidos. A despeito de haver sempre uma necessidade dominante 
preenchida por uma cidade, raramente se encontra apenas uma. Para ilustrar · 
esta classificação foram escolhidos exemplos em cidades que apresentam uma 
única função evidente. 

Em primeiro lugar, existem algumas funções dos núcleos garantidos pelo 
meio físico local, tais como o abastecimento de água, um embasamento sêco 
para as edificações, segurança contra ataques e abrigo de tempestades. 

1. Abastectmento de água 

E' raro encÔntrar-se uma cidade moderna que deva sua existência, em pri~ 
melro lugar,'ao·fator abastecimento de água; na verdade, comumente são neces
sárias obras complicadas e dispendiosas para fornecer água às maiores conurba
ções. Todavia, tem-se atribuido o desenvolvimento da moderna Birmingham' ao 
fato de ser o ponto mais próximo ao sul das Jazidas de carvão de Staffordshire 
no qual se podia obter água potável, graças à sua posição no afloramento das 
Keuper Waterstones. Na vizinhança, outras cidades gozam de idêntica vanta
gem quanto ao abastecimento de água: Warwick, Coventry, Nuneaton, Tam
worth, Lichfeld e Penkridge. A possibilidade de obtenção d'água duma fonte 
foi a idéia orientadora na fundação de muitos agrupamentos humanos; no Essex 
poucas são as cidades ou aldeias não situadas à margem de rios ou ribeiros. Nas 
terras acidentadas da Inglaterra, encontram-se a miúdo. fileiras de estabeleci
mentos que correspondem a fontes no sopé duma escarpa; considere-se, por exem
plo, a fila regular de cêrca de quarenta aldeias ao longo da margem ocidental de 
Lincoln Edge, desde Grantham até Lincoln Edge e além do Humber. 

2. Um local sêco para edificações 

Os mais evidentes exemplos de cidades dessa classe são dados por sítios em 
ilhas fiuviais que se elevaD:l acima de planícies aluviais, não poucas vêzes, outrora, 
cercadas de pântanos ou de água, como Ely, March e Peterborough nos Fens, e 

N.R. - A tradução para o portuguêfl !01 feita pela Prof" Maria Conceição Vicente de 
Carvalho, da Secção Cultural do C . N. G . 

• Chleholm. "On the Dletrlbutfon of Towns and Vlllages ln England and Wales" . Geou . 
Joum., 1897, vol. IX, pág .. 77. 

1 R. E. Dlcklnson. "The Town Plane ot East Anglla". OeogTaphy, 1934. ' 'oi. XIX. pág. 37 . 
• A. E . Smalles . "The Urban Hlerarchy ln England and Wales". Oeography, June 1944. 

pág. 40. 
' G. C. Allen The /?tàuatnal Deuelopm6nt o/ Btrmi?tgham anà the Black Cou?ttry, 1929, 

pág, 9. 
-, ' 
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Glastonbury na planlcie de Somerset. Menos evidentes são os estabelecimentos 
localizados em terraços de meandros abandonados, por exemplo, os núcleos de 
Cardlff, Nottingham e Leicester, e a Londres-Romana. 

3. Segurança contra ataques 

Uma colina situada no interior dum . meandro ou na peninsula formada na 
Junção de dois rios constitui um sítio ideal para um centro fortificado. Amiuda
das vêzes um castelo romano ou normando atraia a população civil que, em 
tempos perturbados, colocava-se sob sua proteção. Bristol, Chester e Durham 
podem ser citadas como tendo tido tal origem. Nas Terras Baixas da Escócia, 
cones vulcânicos oferecem admiráveis sítios defensivos como, por exemplo, em 
Edinburgo e Stirling . 

Nos tempos antigo e medieval, os estabelecimentos costeiros estavam expostos 
aos ataques de piratas; daí a vantagem de portos, como Bristol e Beverley, de se 
encontrarem a algumas milhas do mar. Na região do estuário do Forth, êles 
surgiram, não na foz dos rios, mas a poucas milhas a dentro, como Edinburgo e 
Dunfermline ." · 

4. Segurança contra tempestades 

' Os numerosos portos abrigadvs da Península de Sudoeste devem sua existên-
cia à submersão de vales fluviais. Muitas vêzes um pôrto moderno se originou de 
ancoradouro seguro oferecido por um pequeno curso d'água que desembocava 
em largo estuário, assim como Hull (rio Hull), Liverpc;>ol (o Poo}) , Londres (o 
Fleet). 

Aparte as necessidades preenchidas pelo sítio físico, outras há satisfeitas 
pela região mais ampla na qual os homens se estabeleceram. Elas podem ser 
agrupadas de acôrdo com a produção, transporte, comércio e recreação. Estas 
necessidades tornam-se proeminentes apenas depois de terem sido garantidas as 
exigências fundamentais de aprovislonamento de água e segurant;a. Na maioria 
dos casos, elas•continuam a ter importância hoje, pôsto que as necessidades pri
mitivas tenham muitas vêzes perdido sua significação. 

5. l'ontos de concentração da produção 

a) lndústrta. Uma área é adequada a uma determinada indústria em 
virtude de certas vantagens naturais, como água doce, carvão, sal e umidade na 
área do Lancashire Meridional; ou pedra de amolar, carvão vegetal, minério de 
!erro e pedra calcárea na Sheffield do século XVIII. Mas no interior da área 
apropriada, a produção provàvelmente se concentra em núcleos onde há possi
veis vantagens para a troca de mercadorias. Esta tendência é relativamente 
recente; no estágio da fôrça hidráulica da revolução industrial, era vantajoso 
espalhar as fábricas enfileiradas ao longo dum rio. 

"Cidades de estrada de ferro" podem ser incluídas neste grupo. Devem sua 
escolha. como sede das oficinas de estradas de ferro ao !ato de serem accessiveis 
de todos os pontos da rêde. Swindon é talvez, o melhor exemplo conhecido duma 
cidade que mudou por completo por ter sido escolhida para aí se instalarem as 
oficinas da Great Western; exemplo menos conhecido, mas igualmente claro, 
!oi a escolha de Stratford para quartel general da Eastern Counties Railway 
(agora encorporada à London North Eastern) , o que resultou no crescimento 
dum subúrbio completamente novo em Londres, o "Stratford New Town". A 
escolha de York pela North Eastern Railway (também encorporada à London and 
North Eastem) e de Derby, pela Midland Railway (agora encorporada à. London, 
Midland and Scottish) acresceu de muito a importância da indústria dessas 
cidades. 

• F. C. Mears. "Prlmltlve Edlnburg" . Bcot . Geog ; Mag ., 1918. w1l , XXXV, 
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b) Mtneração. Apesar de caber também a algumas cidades dar alojamento 
a mineiros, participar na troca de produtos e na manufatura do equipamento da 
mina. Grupos de estabelecimentos humanos têm papel menos evidente em rela
ção à mineração do que às indústrias; uma fábrica pode ser transferida, uma 
mina não. Tais cidades se caracterizam por uma vida relativamente curta e 
podem descer às profundezas da decadência quando o mineral se esgota, como 
sucedeu com o grupo de cidades Merthy Tydfil na região carbonífera da Gales do 
Sul. · Inversamente, novos centros de mineração. aparecem onde jazidas mais 
novas são exploradas como em Tilmanstone e Betteshauger perto de Mansfield, 
na ·parte oculta das jazidas de carvão de York, Derby e Nottinghamshire. · 

c) Agrtcultura. Um dos sinais de prosperidade em região agrícola é a 
existência duma rêde densa de cidades-mercados a intervalos de seis ou oito 
milhas. Localizam-se habitualmente em nós de comunicações, mas sua prospe
ridade, quando não sua própria existência, está condicionada às terras agricolas 
circundantes. Tantos são os exemplos, que talvez seja desnecessário citá-los. 
Northallerton, Thirsk e Easingwold podem ser mencionadas na parte setentrional 
do vale de York - uma região de solos que variam desde os pesados blocos errá
ticos argilosos do triássico, cobertos principalmente de gramíneas (pastos) às 
areias finas sopradas pelo vento, cobertas de cenoura, beterraba, cevada e 
batata. 

d) Pesca. Até aqui os portos têm sido mencionados como pontos de refúgio 
contra tempestades. Os portos de pesca têm uma função mais geral, análoga 
à da cidade-mercado agrícola; há portos que dão acesso aos barcos de pesca e 
dispõem de fácil comunicação com o mercado . Nos dias atuais, isto implica em 
transporte rápido por estradas de ferro . Assim é que Barking, apenas a oito 
milhas de Londres, e no século XIX um dos principais portos de pesca do reino, 
havia por volta de 1 900 deixado de atrair a indústria, desde que o desenvolvi
mento do transporte ferroviário tornou utilizáveis, pela indústria do pescado 
em terra Yarmouth e Lowestoft, mais afastadas do mercado, mas mais próximas 
das zonas de pesca . 

6. Transporte - c;dades ligadas a estradas-tronco 

As linhas de tráfego convergem para os pontos onde há obstáculos às comu
nicações a serem vencidos. Tais sítios freqüentemente possuem valor estratégico, 
mas a existência de aglomerados nestes pontos depende, antes de tudo, da exis
tência de estradas-t:i;onco. Podem-se distinguir três tipos de estabelecimentos, 
conforme sua relação com vias terrestres, . .,ias aquáticas ou pontos de junção de 
ambas. · 

a) Vtas terrestres. Cidades em gargantas erguem-se nos pontos em que 
um colo elevado pode ser fàcllmente transposto em virtude da existência dum 
vale transversal. Podem-se citar muitos exemplos nas terras altas da Inglaterra: 
Ouildford (garganta cortada pelo Wey>, Dorking (o Mole), e Lewes (o Ouse'). 
Um ponto de vau aparece nos baixos duma barreira fluvial, ponto apropriado 
â construção duma ponte no estreitamento entre margens altas. Na maior parte 
os vaus têm sido utilizados, por pontes, mas mesmo as pontes são hoje poucas e 
distantes e· atraem nitidamente o tráfego da estrada . Isto é verdadeiro em parti
cular no mais baixo ponto atravessado por uma ponte, situado muitas vêzes ao 
fundo dum estuário. Londres e Glasgow eram pontos de v'au antes dos rios possuí
rem pontes <ambos, o Tamisa e o Clyde, eram muito mais rasos anteriormente ao 
contrôle humano). Bristol (Brigstowe = local de ponte>, Nottingham e York 
podem ser citados como importantes pontos de pontes; Warrington, Gloucester e 
Ooole entre as mais evidentes cidades de estuário: A importância duma ponte 
é freqüentes vêzes suplantada por um túnel ou uma balsa. 

b) Camtnhos aquáttcos. As dificuldades opostas a êstes caminhos são 
provocadas pela estreiteza e pouca profundidade dos rios, que exigem baldeação 
para embarcações de rios menores ou canais. Com o advento .das estradas de 
ferro, essas dificuldades perderam muito de · sua importância. No décimo oitavo 
século, Oainsborough podia ser considerada ponto inicial de navegação de maré 
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no Trent, e ponto de transbordo de mercadorias destinadas a Nottingham.• 
Semelhantemente, Barking era o ponto de baldeação para Ilford e Hull para 
Berverley. . . · · 

c) Ponto de contacto das vias . terrestres e aquáticas. Esta classe de esta
belecimentos inclui os pontos iniciais da navegação de rios e canais e os portos 
de mar. A Bawtry do século .. XVIII pode ser citada ·como tal, situada no ponto 
onde a estrada de Sheffield encontrava a morosa navegação por ali ligada ao 
Humber. • Igualmente no século XVIII Abedare e Pontypool deveram muito do 

. seu crescimento às Ugações com .a costa através de canais. Os portos de mar 
são efetivamente os pontos de ':!Ontacto dos caminhos de terra e mar; têm por 
função ligar caminhões, trens e mesmo embarcações fluviais por um lado, e 
embarcações maritimas por outro; providenciar a carga e descarga dêsses vários 
veículos e o armazenamento das mercadorias. . · · 

7. Pontos de comércio 
. . 

Locàlidades que por si mesmas· não constituem importantes áreas de produ
ção podem desenvolver-se, entretanto como praças de comércio devido à sua 
situação em centros de tráfego favorãveis. E' possivel distinguir-se três dêsses 
pontos: na convergência de vales, no cruzamento de estradas e no contacto de 
diversas regiões. 

a) Pontos de convergência de vales, Um aglomerado localizado na conver
gência de dois ou mais vales é, evidentemente, um pônto conveniente ao comércio 
dos produtos da região e provê à comunidade . dos produtos necessários aos seus 
habitantes. Entre os muitos exemplos dêste tipo podem ser citados o de Salisbury 
(junção de cinco rios) ; a Sheffield do século XVIII (próxima à confluência de 
seis) e a pré-industrial Manchester <Junção de quatro cursos). 

b) Estabelecimentos em encruzilhadas. ·um estabelecimento situado no 
ponto em que uma estrada é cortada ou que se junta a outra tem probabilidade 
de adquirir mais do que importância local, em contraste com o tipo de conver
gência de vales. Newcastle-on-Tyne é um dêsses centros, na junção da estrada 
do passo do Tyne e a estrada Londres-Edinburgo; o'u York, onde a estrada norte
sul via Selby e Northallerton cruza a estrada este-oeste, seguindo Waferdale e a 
moraina de York ao vale da Pickering. · · 

c) Contacto de regiões dissemelhantes. Um estabelecimento localizado na 
Junção de duas regiões produtivas contrastantes torna-se um mercado para a 
troca dos respectivos produtos. O tipo mais comum é, talvez, o duma região alta 

·de pastagens vizinha a uma região agrícola na planicie, com uma fieira de esta-
belecimentos ao longo do sopé. Uma tal linha de cidades-mer1::ados encontra-se 
na base da encosta dos Peninos Meridionais e Centrais, incluindo Richmond, 
Bedale, Ripon, Knaresborough e Wetherby e a pré-industrial Leeds. • Linha 
semelhante estend,e-se no limite da falha meridional das terras altas da Escócia, 
com Ca~lande~, Crieff, Dunkeld, Blairgowrie, Alyth, Kirriemuir e Edzell. • 

8. Estaç6es de recreio ·e centros de "cultu'ra" 

Os centros desta categoria têm crescimento relativamente recente, depen
dendo das pessoas de meios que nêles passam· suas férias. Podem ser classificados , 
como do tipo "Spa" interiores, estações balneárias a beira-mar --e capitais 
regionais. · · · · · 

a) . "Spas" interiores. Originaram-se em fontes· medicinais e qualquer agru- . 
pamento que possam apresentar é acidental ou artificial. Possuem grande pro
porção de hotéis, e aposentados, veihos e inválidos constituem importante contin
gênte de sua população. ·Nelas se incluem Bath, Tunbridge, Wells, Cheltenham, 

· Buxton, Matlock e Harrogate. · 

• K. C. Edwards. "The Economlc Aspects of the Trent", Report, British ABsociatíon, 1937, 
pág. 99. 

7 N • .Jameson.o "A Study of Sheffleld", Joum. Man. Geog. Soe., 1928-37, pág. 49. 
8 C. B. Fawcett. "The Locatlón of Leeds. British Aaaociation Hanãbook, 1927. 
• P. R. Crowe. "Populatlon ·or the Scottlsh Lowlan'ds" . 8cot . Oeog . Mag ., 1927. pág. 147. 
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. . 
b) Estações. balneárias a betra-mar. Tiveram origem por volta de 1750, 

como centros de saúde recomendados pelos médicos e foram favorecidos pelo 
patrocínio da realeza . Freqüentemente o núcleo ínicial era um pôrto de pesca 
(Yarmouth, Brighton .e Margate), mas algumas vêzes surgiu duma ocupação 
humana inteiramente nova. (Bournemouth, Southport, St. Leonards>. 10 A con
tinuidade de seu crescimento depende da proximidade duma grande população 
urbana e de possuir rápido transporte ferroviário. · 

c) Capttais regtonats. Desenvolveram-se· a fim de prover às necessidades 
que não podem ser satisfeitas por cidades de tamanho médio. Educação univer
sitária, teatros, museus, galerias de arte, bôlsas de mercadorias e múltiplas lojas . 
encontram-se entre as necessidades providas por estas cidades. Uma capital 
regional é normalmente accessivel de todos os pontos de uma das maiores regiões 
nat\lrais da Grã-Bretanha e é comumente o centro comercial de uma cinta db 
cidades industriais. De acôrdo com Smailes, 11 as capitais regionais da Inglaterra 
e Pais-de-Gales são: Londres, Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Liverpool, 
Manchester, Newcastle e Nóttingham. A estas devem-se acrescentar Glasgow e 
Edinburgo e talvez Sheffield, Southampton e Norwich. · 

Com as capitais regionais completa-se a classificação. Já se disse que estas 
classes não se excluem muiuamente, pois muitas cidades pertencem a ma1S de 
uma classe. Assim, Norwich era ponto de vau em tempos remotos (Connesford 
um dos núcleos da aldeia = o vau do Rei), acha-se no início da navegação do 
Yare, é mercado duma região agricola, e pode ainda, finalmente, reivindicar 
para si o titulo de capital regional de East-Anglia. Sucede que o estudo conve
oiente da fiXação humana cohsiste não tanto na acumulação de fatos, como na 
comparação e contraste dos centr03 entre si e, pai;a tal fim, pode ser de alguma 
vantagem uma cl&ssificação das funções das ?idades. · . 

.io E. w . Gllbert. "The Growth of l nland and Sea.elde Health Resorta ln England" . Bcot • 
. Oeog . Mag ., 1939, pág , 16. 

11 A . E. Smalles, op. clt. 



Resenha e Opiniões 

Esbôço histórico das pesquisas 
paleontológicas no Brasil 

O presente esbôço representa, ape
nas, uma tentativa no sentido de his
toriar as principais pesquisas paleon
tológicas brasileiras e o autor não afas
ta a possib111dade de existirem lacunas. 
Isso não seria mesmo de se estranhar, 
uma vez que se trata de um primeiro 
trabalho nesse gêneru. 

E' preciso esclarecer que os nomes 
genéricos ou específicos estão mencio
nados de acôrdo com as referências ori
ginais, sem a preocupação da sinoní
mia . Assim, também, a cronologia das 
formações geológicas vai segundo as 
proposições originais dos autores cita
dos . Referindo-se às descobertas ou 
pesquisas, citam-se as datas · em que as 
mesmas se realizaram, ou em que foram 
referidas, a fim de que o leitor ·possa 
encontrar as publicações atinentes nos 
trabalhos bibliográficos. · 

O autor agradece as construtivas e 
úteis sugestões fornecidas pelo profes
sor Luciano Jaques de Morais (diretor 
do Departamento d~ Geologia e Pale
ontologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, U. S. P . ) , professor 
Llewelyn I. Price e Sr. Paulo Erichsen 
de Oliveira (ambos da Secção de Pale
ontologia do D . N. P . M. ) . 

Ossadas de mamíferos fósseis já 
eram conhecidas na América-do-Sul, 
possivelmente antes do século XVIlI, 
pelos primeiros exploradores dos Pam
pas e da Bolívia. As riquezas paleonto
lógicas sul-americanas, contudo, segun
de relata Florentino Ameghino, só co
meçaram a despertar a atenção dos na
turalistas por .volta de 1789, data em 
que o marquês de Loreto remeteu para 
Madri restos dum grande animal reti
rado das proximidades de Buenos-Ai
res, mais tarde descrito por Cuvier sob 
o nome ·de Megatherium. 

As primeiras notícias sôbre fósseis 
brasileiros parecem ter sido dadas em 
1817, pelo padre Manuel Aires de Casal 
e L. F. de Tollenare. O primeiro men
cionou restos de quadrúpedes gigantes 
achados em escavações para açude na 
vila de Rio-das-Contas, Bahia; o se-

gundo aludiu a fósseis de uma pedreira 
de calcáreo das proximidades de Olin
da, Pernambuco. 
. Pouco mais tàrde (1823), Wilhelm 
L. von Eschwege, autor da primeira 
classificação das formações geológicas 
do país, referiu restbs similares, bem 
como madeirás fósseis da Bahia e pei
xes fósseis do Ceará . No mesmo ano, 
John B. von Spix e Carl F. von Martius, 
naturalistas que acompanharam a ar
quiduquesa Leopoldina da Austria ao 
Brasil, descreveram muitas localidades 
da Bahia e Minas-Gerais, onde se en
contravam ossadàs de mamíferos . Fi
guraram um peixe fóssil do Ceará e 
referiram conchas fósseis da Bahia. 
Foram ainda êles que, provàvelmente, 
enviaram à Europa a amostra .do vege
tal fóssil mais tarde descrito por Brong
niart (1872) com o nome de Psarontus 
brasiliensis e figurado por F. Ungel 
(1836) . Ainda naquela data (1823), A. 
Saint-Hilatre também mencionou res
tos de vertebrados. Em 1827, Friedrich 
Sellow deu notícias de vegetais fós
seis do Rio-Orar.de-do-Sul e conchas 
fósseis das margens do Uruguai ; Res
tos de mamíferos fósseis por êle reme
tidos dessa região, foram estudados na 
Alemanha por C. Samuel Weiss (1827). 

Nenhum dêsses autores, entretanto, 
soube tirar suficiente partido dos fós
seis encontrados, a fim de estabelecer, 
por meio dêles, a idade dos terrenos 
onde ocorrem . As classificações geoló
gicas que propuseram carecem por isso 
de fundamento paleontológico e as suas 
notícias sôbre os achados fósseis . não 
tiveram maior mérito que o de divulgá
los no estrangeiro . 

A primeira determinação rigorosa
mente paleontológica foi feita mais tar
de, em 1841, pelo botânico inglês Gear

,, ge Gardner . 

• • • 
Embora de pouca significação para 

o entendimento da estatigrafia do pais, 
os estudos realizados .pelo dinamarquês 
Peter Wilhelm Lund, a partir de 1834. 
trouxeram muita luz sôbre a fauna que 
habitou a América-do-Sul durante o 
pleistoceno . 
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Lund veio ter ao Brasil, pela pri
meira vez, em 1825, movido por motivo 
de saúde, mas só na sua segunda via
gem (1832) dedicou-se ao estudo . das · 
grutas calcáreas do interior do. país. 
Nesse interim, excursionando pela Eu
ropa, tivera oportunidade de assistir . 
às brilhantes preleções que o grande 
Cuvier realizava no Colégio de França, 
as quais sem dúvida contribuíram para 
reforçar o seu cabedal de conhecimen
tos de anatomia comparada que lhe 
seriam de grande utilidade no estudo 
da fauna quaternária do Brasil. 

Um seu conterrâneo, Pedro Claus
sen, antigo companheiro de viagem de 
Sellow, fixara residência em Curvelo, 
Minas-Gerais, onde se dedicava à ex
ploração das grutas fossllíferas com 
fito comercial. Remetia o material co
lhido ao Museu de Paris, acrescendo, · 
assim, as suas não desprezíveis coleções 
de fósseis sul-americanos, para as quais 
já haviam contribuido Dombey, Hum
boldt, A. Saint-Hilaire e D'Orbigny. 

Entrando em contacto com Claus
sen, teve Lund a revelação dêsse imen
so campo de estudos paleontológicos, 
ao qual dedicou o resto da existência. 
Estabeleceu-se em Lagoa-Santa, to
mando para seus auxiliares, inicial
mente, P. A. Brandt e, mais tarde, 
Warming, por morte daquele. Estudou, 
sistemàticamente, mais de 250 grutas, 
colecionando abundante material fóssil, 
que enviou ao museu de Copenhague, 
acompanhado de memórias descritivas. 
Os seus escritos, uma parte dos quais 
foi vertida para o português e publica
da nos anais da antiga Escola de Minas 
de Ouro Prêto, na Revista do Instituto 
Histórico, Geográfico e Etnográfico do 
Brasil e na Revista do Arquivo PúbliCo 
Mineiro, dão-nos conta duma variada 
fauna de mamíferos, em boa parte ex
tintos . Muitas das unidades sistemá
ticas por êle propostas, mau grado as 
avalanches de sinonímia, são ainda 
hoje mantidas nos tratados. o gê
nero Smilodon que comporta os popu
lares "tigres dentes de sabre" migra
dos da América-Setentrional no pleis
toceno, é de sua autoria. São de sua 
autoria, também, qs gêneros Palaeo
cyon, Icticyon, Protopithecus, Chlamy
datherium, etc. O total das espécies 
descritas monta a 114. Valeu-lhe tão 

· meritória obra o nome de "Pai da Pa
leontologia Brasileira". 

• • • 
Por volta de 1840, percorreu Geor

ge Gardner o Estado do Ceará, cole
tando peixes fósseis por êle remetidos 

- s -

a Louis Agassiz para estudo. Da coleção 
foram descritas (1841) sete espécies, 
referidas como cretáceas .. Contribuiu 
a Paleontologia, dêsse modo, pela pri
meira vez, para a determinação cien
tífica da data de uma formação bra
sileira. 

Nessa época, Agassiz, trabalhava 
na sua pátria. Já em 1838 tivera em 
mãos peixes fósseis de Pernambuco. 
Muito antes, porém, ainda quando es
tudante, confiara-lhe Martius (1829), 
por morte de Spix, uma coleção de pei
xes brasileiros. E:sse primeiro contacto 
com a fauna do •Brasil acarretara-lhe 
um desejo profundo de conhecer nossa 
terra, desejo que mais tarde se cumpriu. 

Em 1844 apareceu uma noticia de 
F. Chabrillac a respeito ainda de pei
xes fósseis do Ceará. 

Em 1850, Sam Allport descobriu em 
Monserrate, Bahia, ocorrências fossi-

' líferas contendo restos de peixes e de 
répteis, conchas de moluscos e crustá
ceos. O material páleo-ictiÓlógico, exa
minado por P. Egerton, segundo relata 
o próprio Allport, forneceu escamas de 
Lepidotus, enquanto que Owen sugeriu 
pertencer uma grande vértebra de rép
til a um aliado de Megalossaurus. As 
conchas foram parcialmente . descritas 
por J. Morris e T. Rupert Jones e a 
idade considerada cretácea. Possivel
mente na data de 1855, Frederico Leo
poldo César Burlamaqui noticiou res
tos de mamíferos fósseis de várias loca
lidades. De 1855 a 1888, vários trabalhos 
de Paul Gervais consideram os verte
brados fósseis do Brasil. Em 1863. o en
genheiro João Martins da Silva Cou
tinho colheu fósseis paleozóicos mari
nhos em Itaituba, no vale do Tapajós, 
sendo, então revelada a existência de 
sedimentos carboníferos da Amazônia. 

Agassiz, que deixara a Suíça em 
1846, regia a cadeira de História Natu
ral da . Universidade de Harvard, nos 
Estados-Unidos, quando, no inverno de 
1864-65, se lhe abalou de tal modo a 
saúde que os médicos persuadiram-no 
a procurar outro clima. Ocorreu-lhe, 
então, a velha idéia, de visitar o Brasil. 
Graças ·ao apoio pecuniário de Natha
niel Thayer, pôde organizar uma expe
dição que se tornou memorável, não só 
pela contribuição própria, como pelas 
conseqüências benéficas acarretadas. 
Foi assim que aportou ao Rio-de-Ja
neiro em abril de 1865, chefiando a 
cognominada Expedição Thayer. 

Essa viagem inaugurou para o '.Bra
sil uma nova fase no campo dos estu-
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dos geo-paleontológicos, em que se fêz 
sentir, preponderantemente, a influên
cia norte-americana. 

A contribuição paleontológica do 
professor Agassiz consistiu, principal
mente, em reconhecer como Mosassau
rus e referir ao maestriquiano restos de · 
répteis · fósseis colhidos por W. Chand
less no rio Aquirí, juntamente com 
fragmentos de peixes. Além disso, re
feriu fôlhás fósseis encontradas em 
folhelhos de Tocantins . 

Por essa data (1865) , Nathaniel 
Plant estudava as bacias earboniferas 
de Jaguarão e Candiota, no Rio-Gran
de-do-Sul, mencionando restos de Le
pidodendron e Glossopteris. Fósseis ve
getais das camadas carboníferas dessa 
região, coligidos e remetidos pelo mes
mo Plant, foram, pouco depois (1869), 
descritos por Carruthers . Vários traba
lhos da autoria de J. Reinhardt (1867-
1888) reconsideram a fauna pleistocê
nica das cavernas de Minas-Gerais . 

• • • 
Se Agassiz cometeu no campo da 

Geologia o engano de ter vislumbrado 
nos nossos solos indícios duma glacia.
ção quaternária inexistente, engano 
que, aliás, êle mesmo percebeu mais 
tarde, compensou-nos altamente o tra
balho de um dos seus auxiliares, o 
geólogó Charles Frederic Hartt . 

A primeira viagem de Hártt, em 
companhia de Agassiz, com quem cur
sara História Natural em Cambridge, 
despertou-lhe o mais vivo interêsse 
pela geologia do nosso país. Em 1867, 
tornou, sozinho, à própria custa . Os 
resultados dessas duas excursões apa
recem reunidas no seu exaustivo tra
balho intitulado Geology and Physical 
Geography of Brazil (1870). 

No campo da Paleontologia foi vul
toso o beneficio trazido pelos seus pri
meiros estudos. Assim, deu a conhecer 
terrenos fossilíferos nas proximidades 
de Cachoeirinha, baixo rio Pardo, Ba
hia, onde verificou a ocorrência de 
troncos de equisetinlas semelhantes a 
Aster0ph71llttes (?) scutigera Dawson, 
do devoniano de Nova Brunswick . Das 
suas pesquisas em Monserrate e Plata
forma (Bahia), localidades já estuda
das por Allport, resultaram a descri
ção de novas conchas cretáceas, feita 
por êle próprio, e o trabalho de o. c. 
Marsh (1869) que trouxe à luz as duas 
espécies de crocodilianos fósseis: Cro
codilus Hartti (dedicada ao coleciona
dor) e Thoracosaurus bahiensts . De-

nominou Grupo Baiano ao conjunto 
dessas camadas contendo Crocodilus, 
Pisodus, melanias, ciprides, etc. e as 
referiu ao neocomiano. Descreveu e 
colocou, pela primeira vez, no cretáceo, 
os calcáreos fossllíferos de Sergipe, aflo,. 
rantes em Maroim, Sapucari e Laran
jeiras . Reuniu as camadas de Maroim 
com a monites e ceratites sob o nome 
de Grupo Sergipe, Julgando-as de ida
de cretácea média e as de Sapucari, 
com lnoceramus, amonites, etc. sob o 
nome de Grupo Cotinguiba, referindo
as ao senoniano . Acompanha o seu tr'a
balho uma primeira descrição de con
chas fósseis coletadas em Marolm, por 
êle confiadas a Alpheus Hyatt para 
estudo . A êste último autor deve-se 
um novo trabalho (1875) sôbre amoni
tes coligidas por James Orton na Amé
rica-do-Sul . 

Em 1870, Hartt retornou como 
membro da chamada Expedição Mor
gan . Fêz-se acompanhar, então, pelo 
seu discípulo Orville Derby, cujo nome 
depois também se consagraria no Bra
sil. Nessa, como numa quarta viagem 
(segunda Expedição Morgan) , em 1871, 

· dedicou-se à exploração do vale do . 
Amazonas. 

· Como ficou dito atrás, Silva Cou
tinho havia descoberto terrenos car
boníferos em Itaituba. Agassiz referira 
ao cretáceo as camadas com Mosassau
rus do rio Aquiri, descobertas por 
Chandless. Em 1866, os irmãos Keller 
divulgaram nova descoberta de fósseis 
paleozóicos (carboniferos) no Maecuru, 
realizada ainda por Chandless que tam
bém a noticiou em 1870 . Em 1867, 
James Orton noticiou conchas fósseis 
por êle próprio coligidas em folhelhos 
de Pebas, no Peru, descritas por W. 
M. Gabb no ano seguinte. Isso resu
me os conhecimentos da época sôbre 
as formações fossilíferas da região ama
zônica . 

Os estudos efetuados por essas duas 
outras expedições revelaram aflora
mentos fossllíferos devonianos no lado 
norte do vale e carboníferos nos lados 
sul e norte . Fósseis coletados nas, vizi
nhança da ilha de Itamaracá. foram 
descritos parcialmente por Rathbun 
(1870) , que os considerou de idade cre
tácea . No campo da Geologia, a con
tribuição mais importante foi, sem dú
vida, a refutação da teoria de Agassiz 
sôbre a origem glaciária do vale ama
zônico . 

Novas coleções de conchas terciá
rias do alto Amazonas organizadas por 
Hauxwell foram descritas por T. A. 
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Conrad e H. W. Woodward, na data 
de 1871 . Em 1872, E. Liais reconsiderou 
Glossopteris, Sphenopteris e Calamites 
de Jaguarão e Candiota, bacias já es
tudadas por Plant, julgando-as de ida
de triássica ou jurássica corri reserva. 
Deu, além disso, diversas informações 
sôbre ocorrências fossilíferas do Brasil. 
A essa data , eram referidas do Rio
Grande-do-Sul as seguinte plantas 
fósseis : Flemingites pedroanus Carr. , 
Odontopteris plantiana Carr., Noege
rathia obovata Carr., Glossopteris, 
Sphenopterts e Calami tes . Tais são, 
em linhas gerais, as principais pesqui
sas que , desde Gardner até o ano de 
1875, contribuírám, de maneira efetiva, 
para o conhecimento da Paleontologia 
Brasileira . Nesse trecho do presente 
relato foram omitidos os trabalhos que, 
embora de certo valor para a Geologia, 
não se fizeram acompanhar de do
cumentação paleontológica. 

• • • 
O ano de 1875 representa uma da

ta luminar para a Geologia Brasileira. 
Marca a criação da intitulada Comis
são Geológica do Império do Brasil e 
a da antiga Escola de Minas de Ouro
Prêto, esta inaugurada no ano seguinte. 

Vindo ao Brasil em 1874, pela quin
ta vez, Hartt foi incumbido, no início 
de 1875, da organização dum serviço 
geológico oficial. Nessa viagem, trou
xera consigo outro vulto inesquecivel 
para a nossa geologia, o então seu 
assistente John Casper Branner . 

Assin;, em maio dêsse mesmo ano, 
começou a Comissão a funcionar no 
Rio-de-Janeiro, em um modesto edi
fício da rua da Conceição . Suspensa, 
por m'otivo de economia, em junho de 
1877, realizou, em duração tão efême
ra, uma obra que contrasta pela mag
nitude do seu alcance . 

Trabalharam como assistentes O. 
Derby, J . C. Branner, R. Rathbun, 
Herbert H. Smith, Luther Wagoner, 
Marc Ferrez, E. F. P; Jordão e Fran
cisco de Freitas . 

Um relatório publicado em 1878 
pelo chefe da malograda Comissão for
nece alguma idéia sôbre as pesquisas 
de interêsse paleontológico levadas a 
cabo . 

Em companhia de Freitas, Jordão 
e Ferrez e d&pois na de Branner e do 
primeiro, explorou Hartt as Gamadas 
cretáceas das vizinhanças de Recife, 
sertdo, então recolhido materia l fóssil 
em Maria-Farinha, arredores de Olin-

da, ilha de Itamaracá, Iguaraçu e Ca
tuama . Iguaraçu foi, mais tarde, alvo 
de novas pesquisas paleontológicas, por 
parte de Freitas. Branner e o mesmo 
Freitas exploraram os depósitos cre
táceos de Sergipe, r.ecolhendo, nas pro
ximidas ·de Aracaju, amostras de amo
nites, ceratites e outras conchas que 
incluíam numerosas espécies desconhe
cidas . Derby colheu fósseis cretáceos 
na Bahia em companhia de Rathbun 
e Ferrez . Rathbun e Wagoner foram 
destacados para o Sul, tendo o pri
meiro (1876) percorrido a antiga pro
víncia de São-Paulo e o segundo Pa
raná e Santa-Catarina. No Paraná, 
Wagoner colheu fragmentos de fósseis 
reconhecidos por Rathbun e Derby co
mo paleozóicos . Um ano após a extin
ção da Comissão Geológica, faleceu o . 
professor Hartt, vítima da febre ama
rela, então grassante no Rio-de-Ja
neiro . 

As coleções paleontológicas reuni
das passaram, juntamente com o ma
terial petrográfico, para o Museu Na
cional, vindo, em boa parte, a ser ven
tilados graças aos esforços abnegados 
de O. Derby, único dos componentes 
estrangeiros que permaneceu no Brasil. 

Elaborou, êle próprio, trabalhos 
elucidativos sôbre as formações fossl.:. 
líferas da Amazônia < 1877) e Bahia 
(1878) • Os invertebrados cretáceos da 
Bahia, · Sergipe e Pernambuco foram 
descritos por c. White < 1877) . No mes
mo trabalho foram estudados fósseis 
colhidos em Pirabas <Pará) por Do
mingos Soares Ferreira Pena, dois 1anos 
antes, sendo a fauna também conside
rada cretácea. Rathbun estudou os 
braquiópodes devonianos do Pará 
(1878). J . M. Clarke versou os trilobites 
do mesmo terreno (1896) e fósseis silu
rianos (1899) colhidos naquele Estado. 
E. D. Cope, que em 1871 já havia des
crito um·peixe fóssil (Anaedopogon te
n uidens) do Pará, teve a seu encargo 
o estudo dos vertebrados fósseis (1883). 
Deve-se-lhe também a descrição (1885) 
do Stereosternum tumidum, ocorrente 
na hoje denominada formação Iratl. 
Notícias sôbre as regiões estudadas no 
Pará foram também fornecidas por 
Francisco José de Freitas (1880) . 

Numa excursão de finalidade in
dustrial, estudou Derby (1878) as for
mações do Paraná e São-Paulo, obten
do documentação paleontológica e pro

. pondo a classificação dos terrenos em 
devoniano, "carbonífero" e triássico 
( ?) . Referiu, nos folhelhos de Ponta
Grossa, Lingula, Discin a, Spirif er. 
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J&ynchonellà, Streptorhynchus e Vi-' 
1ltna . Sob a designação "carbonífero" 
:tavam incluídos - os sedimentos 
>,je distribuídos desde o carbonífero 
;é o triássico superior. Mencionou 
.mbém, lamelibrânquios em calcáreos 
licosos de Ivaí, similares aos que ve
ficara em São-Paulo. 

Ainda em 1878, O . Boettger apre
'ntou um estudo sôbre a fauna ter
ária do Amazonas . No ano seguinte, 
. Ethridge descreveu conchas terciá
as do Solimões e Javari, colecionadas 
>r Barrigton Brown . No mesmo ano, 
erby, participou duma comissão en
ll'regada de estudar a na vegabllidade 
t rio São-Francisco, tendo ocasião, 
i.o só de verificar a extensão, naquela 
LCia, de terrenos cretáceos, idênticos 
>S conhecidos do C~ará, como de des
•brir aí a ocorrência duma formação 
a&lífera que julgou ser de idade silu
ma superior ou devoniana, hoje de
múnada série Bambuf. Noticiou, pela 
imeira vez, os corais Favosites e Cha
etes, ocorrentes nessa formação . Co
eu amostras de calcáreos nas proxi
ldades da cachoeira de Paulo-Afon-
, contendo traços que foram reconhe- . 
:ios por J. W. Dawson (1880) como 
melhantes a Eozoon . 

A partir de 1879, ocupou o lugar 
' diretor da Secção de Geologia e Mi
:ralogia do Museu Nacional, sendo em 
66 comissionado para dirigir o levan
mento topográfico e geológico do Es
do de São-Paulo. 

• • • 
Sob o ponto de vista geo-minera

~ico, São-Paulo já vinha sendo estu-
1do desde os Andradas (1803). Em 
22, apareceu um trabalho geognóstico 
, W. von Eschwege sôbre a antiga 
uvíncia . A. Pissis (1842) figurara, no 
u trabalho Mémoire sur la position 
ologique des terrains de la partie 
r.strale du Brésil, a parte oriental do 
:tado, demarcando antigas bacias la
stres que supôs ' terciárias . Ao seu 
apa geológico, como a essa suposição, 
ltava, porém, apoio paleontológico, 
•is que não encontrara êsse autor ne
mm vestígio orgânico . Carlos Rath 
856) . forneceu notícias geológicas sô
e a antiga província, mencionando, 
la primeira vez, a ocorrência de car
o . Rathbun percorreu o Estado em 
77, observando calcáreos com répteis 
1s proximidades de Tietê . Absteve-se, 
1tretarito, de a juizar sôbre a idade 
•s mesmos, uma vez que continham 
sseis desconhecidos . Em 1878, Elias 

Jordão mencionou um vegetal fóssil 
encontrado no rio do Peixe . Da via
gem de Derby ao Sul do Brasil, noti
ciada no volume III dos Arquivos do 
Museu Nacional (1879) , resultaram im
portantes observações sôbre a geologia 
da província . Foram class1!1cados os 
terrenos, sob alguma base paleontoló
gica, em devoniano, carbonífero e tri
ássico (? ) . Noticiou-se a ocorrência de 
CO!ilChas fósseis idênticas . às de Colô
nia-Teresa (Paraná) em calcáreo de 
Piracicaba . Julgou-as, aquêle autor, 
características de terreno carbonífero. 
Confirmava-se, assim, a sua suspeita 
de haver semelhança estrutural entre 
as duas províncias. Referiu, ainda, Le
pidodendron, na mesma associação, e 
répteis idênticos aos encontrados por 
Rathbun. Mencionou, também, madei
ras silicificadas associadas com répteis, 
em calcáreos de Limeira . 

Em 1885, Cope descreveu um réptil 
novo de São-Paulo, o Stereosternum 
tumidum . A amostra sôbre que repou
sou o estudo, pertencia à coleção parti
cular de D. Benvinda Ribeiro de An
drada e era procedente de Itapetininga. 

Com exceção dos trabalhos de or
dem puramente mineralógica ou pe
trográfica e de algumas descrições de
vidas, principalmente, aos viajantes es
trangeiros, constituem essas as contri
buições mais importantes sôbre a pa- · 
leontologia e a geologia da antiga pro
víncia até a criação da Comissão Geo
gráfica e Geológica. Pode-se imaginar' 
quão escassos eram tais conhecimentos. 

O ano de 1886 representa uma data 
de magna importância para São-Paulo, 
pois ·marca o início de um período de 
estudos tão produtivo que . seria per
mitido a Branner escrever, alguns anos 
mais tarde (1919) , que a geologia dêsse 
Estado havia sido estudada melhor do 
que a de qualquer outro Estado da 
União . 

·Durante o tempo em Q.ue chefiou 
a Comissão Geográfica e Geológica, 
teve Derby como auxiliares, inicial
mente, os dois engenheiros formados 
pela antiga Escola de Minas de Ouro
Prêto, Luís Filipe Gonzaga de Campos 
e Francisco de Paula Oliveira e depois 
o petrógrafo austríaco Eugênio Hussak 
e o químico Guilherme Florence . 

Os relatórios e boletins apresenta~ 
dos revelam a grande atividade man
tida . E' forçoso, confessar, porém, que 
a contribuição no campo da Paleonto
logia é reduzida , em comparação com 
a exuberância dos estudos geológicos 
realizados . 
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O exame de peixes e vegetals fós
seis da bacia lacustre de Taubaté con
duziu Derby a confirmar-lhe ·a idade 
terciária, suposta por Pissis . 

Estudando o interior do Estado, 
Gonzaga de Campos assinala (1888) a 
ocorrência de lamelibrânquios mari
nhos e outros fósseis nas proximidades 
de Laranjal e Conchas. Alguns dêsses 
moluscos foram tidos como formas 
possivelmente aliadas a Schizodus e 

· Posidonia. 

Num boletim sôbre o vàle do rio 
Paranapanema, F. de ·oliveira ,(1889) 
refere restos de répteis em calcáreos 
das proximidades de Guareí . Mencio
nou .igualmente escamas e dentes de 
répteis e peixes, bem como moluscos, 
crustáceos, coníferas e Leptdodendron 
da mesma região, julgahdo-os de idade 
carbonífera ou talvez permiana . 

Em 1887 Derby refere, em carta 
dirigida a Waagen, a .existência de 
Dadoxylon e de hastes e fôlhas de 
Lepidodendron . Amostras de vegetais 
fósseis colhidas por êle nas proximida
des de Piracicaba foram descritas 
(1890) por Renault sob o nome de Ly
copodiopsis Derbyi . 

* .. * 

Em 1883, H. Smith descobriu ro
chas paleozóicas fossilíferas em Mato
Grosso . Derby descreveu, pela primeira 
vez < 1890), os fósseis devonianos dêsse 
Estado, colhidos em Sant' Ana-da-Cha
pada. Pouco depois (1893) , veio à luz 
outro trabalho, da autoria de L. von 
Ammon, a respeito de fósseis devonia
nos coletadas por P. Vogel em Lagoi
nha, no mesmo Estado . 

Ainda na data de 1883, W. Dawson 
estudou rizocarpos paleozóicos dos rios 
Trombetas e Curuá, Estado do Pará. 
Em 1884, Henry Gorceix, diretor da 
antiga Escola de Minas de Ouro-Prêto, 
descreveu as bacias lacustres de Gan
darela e Fonseca, concluindo pela sua 
idade terciária, em vista duma apre
ciação do marquês de Saporta 0880) 
sôbre os vegetais fósseis encontrados. 
Em 1886, Silva Coutinho descobriu na 
Bahia, perto de Ouriçanguinha, folhe
lhos contendo fôlhas fósseis . Uma co
leção das mesmas oferecida ao Museu 
Nacional, foi enviada por Derby ao aci
ma dtado Saporta, que veio a falecer 
antes de divulgá-las . Ainda no mesmo 
ano, Silva Coutinho descobriu depósi
tos cretáceos no rio Moçoró, Rio-Gran
de-do-Norte . Em 1887 e 1893 Dahne 

descreveu a bacia carbonífera do ar
roio dos Ratos, Rio-Grande-do-Sul. 

Smith Woodward, do Museu Bri
tân1co, versou, consecutivamente, em 
vários trabalhos, peixes fósseis do Nor
te do Brasil (1887, 1895 e 1890), verte
brados colhidos por J . Mawson na Ba
hia (1888, 1891 e 1896) Stereosternum 
tumidum de São-Paulo (1897), tendo 
visitado o nosso país em 1896, Her
mann von Ihering, diretor do antigo 
Museu Paulista, enviou-lhe, pouco de
pois, exemplares de peixes fósseis da 
bacia de Taubaté, · São-Paulo, apare
cendo os resultados dêsse estudo em 
1898 . O próprio Ihering redigiu, no 
mesmo ano, pequena nota a respeito. 
Trabalhos vários de Herluf Winge ver
saram, entre 1888 e 1915, vertebrJ1,dos 
fósseis de Lagoa-Santa, Minas-Gerais. 

Em 1889, fundou-se o antigo Museu 
Paraense (atual Museu Goeldi), sendo 
confiada a F. Katzer a Secção de His
tória Natural. í:sse pesquisador estu
dou, em vários trabalhos (1896-1910), 
parcialmente vertidos para o portu
guês, a fauna de invertebrados- da 
Amazônia. 

Estudando as minas de carvão de 
Tubarão, Santa-Catarina, Gonzaga de 
Campos, refere em 1891, impressões de 
Lepidodendron, fornecendo interessan
tes notas geológicas sôbre a região. Na 
mesma data , foi publicado um traba
lho de J . Barbosa Rodrigues sôbre 
répteis fósseis do vale do Amazonas. 
Ainda nesse ano Hettner versou a ba
cia carbonífera do arroio dos natos, 
enviando plantas fósseis ao museu de 
Berlim consideradas por êle como tri
ássicas . Foi o primeiro a chamar séria
mente a atenção para a ocorrência, na 
localidade em questão, de elementos 
da flora Glossopteris reconhecidos por 
Koken . Em 1895, Zeiller publicou ·os 

· resultados do exame de vegetais fós
seis da coleção da condessa d'Eu em 
Paris e de Hettner do museu de Berlim, 
reconhecendo Ganga.mopteris cyclopte
roides var. attenuata, representante 
típico da flora glossopterian:a . 

Em 1895, apareceu um novo tra
balho de F. Rupert Jones sôbre ento
móstracos fósseis do Brasil. Em 1889, 
J . e. Brariner versou as formações 
cretáceas e terciárias de Sergipe e Ala
goas. Em 1898, J . V. Siemiradzki estu
dou fósseis devonianos do Paraná . No 
ano seguinte, Branner colheu fósseis 
em Ponta-de-Pedras, Pernambuco, os 
quais foram identificados e noticiados 
mais tarde por Ralph Arnold (1902). 
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Ao já citado Ihering, devemos des
crições de conchas fósseis da Patagô
nia (Argentina) e vários trabalhos de 
cunho paleogeográfico sôbre · o conti
nente sul-americano. E' de sua autoria 
a célebre teoria de Archhelenis (1891, 
etc.) . Conchas devonianas do· Paraná, 
coligidas por Telêmaco Borba, e envia
das por Ihering a E. Kayser, para estu
do, foram versadas em 1900, na Revista 
do Museu Paulista . Ihering remeteu, 
ainda, a Ameghino, em 1897, uma cole
ção de restos de mamíferos fósseis or
ganizada por Ricardo Krone em gru
tas de Iporanga, no sul do Estado de 
São-Paulo, aparecendo a sua descrição 
em 1907. 

Em 1902, A. S. Woodward estudou 
um peixe do cretáceo da Bahia. Um 
trabalho de Branner, da mesma data, 
a respeito da geologia da costa nordes
~ do Brasil, traz as descrições de um 
novo Zanthopsis e de um Cimolichthys, 
devidas, respectivamente, a Mary J. 
Rathbun e S. W. Williston .. Ainda em 
1902, Branner forneceu notícias .Sôbre 
restos de mamíferos de Pernambuco e 
Alagoas. 

Em 1903, A. S. Woodward referiu 
ossos de Dinossauros procedentes do Sul 
do país ., Nessa mesma data, F. Krasser 
apresentou um estudo sôbre plantas 
fósseis de Ouriçanga, Bahia, coligidas 
por Hussak, tendo sido a idade das. 
mesmas julgada terciária, e Angelis 
D'Ossá.t descreveu um novo coral do 
carbonífero do Pará . Em 1905, E. de 
Bonnet publicou uma pequena nota a 
respeito de vegetais fósseis da Bahia 
e Newell Arber fêz largas referência~ 
às plantas fósseis do Sul do Brasil 
num estudo sôbre a flora de Glossop-
teris . · 

Excepcional contribuição ao co
nhecimento da estratigrafia e paleon
~logia, do Sul do país trouxe a Comls
sao de Estudos das Minas de Carvão do 
Brasil, criada em 1904. O relatório 
final" apresentado pelo seu chefe Israel 
C. White em 1908, teve ·como mérito 
principal o estabelecimento de uma 
coluna geológica para o Sul do Brasil. 
Um trabalho anexo, do paleobotânlco 
David White, versou amplamente a 
Dora fóssil do chamado "Sistema de 
Santa-Catarina". Acompanham, ainda, 
o mesmo relatório, a descrição original 
de Mesosaurus brasiliensis feita por 
Mac Gregor, um estudo sÔbre répteis 
triássicos, da autoria de S. Woodward 
e. uma nota de J. Clarke a respeito de 
fosseis devonlanos do Paraná. 

Em 1904, Derby demitiu-se da Co
missão Geográfica e Geológica, ficando 

· a mesma sob a chefia de João Pedro 
Cardoso . Criado o Serviço Geológico e 
Mineralógico dp Brasil, em 1907, foi 
levado a diretor . 

• • • 
Em 1908, Eusébio de Oliveira des

cobriu na localidade de Bela-Vista 
Santa-Catarina, fósseis tipicament~ 
marinhos (braquiópodes, escamas de 
peixes, etc.) em folhelhos da mais tar
de pQr êle denominada série de Itararé. 
No ano seguinte, Miguel Arrojado Lis
boa, depois superintendente da Inspe,. 
torta Federal de Obras Contra as Sê
cas, foi enviado ·ao Norte do pais a fim 
de verificar a suposta ocorrên~ia de 
Psaronius nos Estados do Maranhão e 
Pia ui. Um ano antes, Derby admitira, 
por escrito, a possibilidade de provir 
êsse fóssll do Rio-Grande-do.-Sul . O 
reconhecimento geológico culminou 
não só na verificação de várias locali
dades do Maranhão, Piauí e Goiás on
de ocorre êsse ·vegetal fóssll, como na 
descoberta de sedimentos contendo 
fósseis cretáceos marinhos em Caruta
pera, na foz do rio Gurupi, Estado do 
Maranhão. A coleção de Psaronius en
tão obtida foi enviada por Derby ao 
conde de Solms-Laubach que a estudou 
minuciosail!ente, tributando a espécie 
como · permfana. . 

Em 1913, veio à luz a primeira mo
nografia do antigo Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil. í:sse trabalho 
volumoso e bem ilustrado, da autoria 
de J. M. Clark, versou amplamente a 
fauna devoniana do Estado do Paraná, 
trazendo ainda um apêndice sôbre fós
seis do devoniano superior do ,, Pará. 

Lamelibrânquios fósseis do Paraná 
e São-Paulo, em grande parte de ida
de carbonífera, foram enviados ao pro
fessor C. Diener para estudo. O fale
cimento dêste colocou-nos nas mãos 
de K. Holdhaus, que os descreveu con
firmando-lhes a idade pressuposta. 
Constitui a · memória a segunda mono
grafia (1918) daquela instituição. Tal 
trabalho foi publicado três anos após 
o suicídio de Derby (27-XI-1915), e o 
Serviço Geológico estava agora sob a 
direção de Gonzaga de Campos. Os 
últimos trabalhos de Orville Derby com 
visu paleontológico foram um estudo 
sôbre a estrutura de Psaronius brasi
liensis (1914-15) e um outro sôbre a 
estrutura de Tietea ·singularis (1915). 

• • • 
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Em São-Paulo, juntou-se à Comis
são um novo colaborador, Joviano Pa
checo . Prosseguiam ativamente os es
tudos geológicos nesse Estad'o . Num 
relatório de 1907, são noticiados dentes 
de répteis, de anfíbios (Labyrtntho
àon), de peixes, escamas de. ganóides 
e fragmentos bem conservados de ic
tiodurolltos de peixes cartilaginosos, 
em terreno considerado "carbonífero 
incluindo o permiano" .· Não era, a essa 
data, conhecido nenhum fóssil tn situ 
no "grês" vermelho . de Botucatu, tido 
como post-carbonífero (triá.ssico? ). 
Referindo-se às coleções paleontológi
cas · obtidas, informa o relator, João 
Pedro Cardoso, que "o trabalho de 
identificação dêsses fósseis ressente-se 
da falta de literatura paleontológica 
de que dispõe esta Comissão assim co
mo de material já estudado com .o qual 
êles possam ser comparados". 

Em 1905, Gonzaga de Campos, que 
se afastara da Comissão desde 1892, 
definiu e propôs a nova entidade "grês 
de Bauru". o primeiro trabalho, po
rém, que versou a documentação pa
leontológica fornecida pela mesma, 
apareceu em 1910 e é devido a Rodolfo 
von Ihering . Os fósseis, originários de 
Rlo-Prêto, constavam de alguns den
tes e ossos . F. Ameghino opinou per
tencer alguns dentes a Proalligator 
australis, embora o autor do trabalho 
os julgue mais semelhantes aos dos 
Gontopholiàae . Um dente de Dinos
sauro foi tido por S. Woodward ( 1909-
10) como pertencente ao gênero The
coàontosaurus . Em relação à idade dos 
mesmos, pronunciou-se R. von Ihering 
pelo triássico superior ou jurássico . 

Em 1"912, Derby ainda refere que o 
chamado "grês de Botucatu" não dera 
fósseis. e o julgava possivelmente de 
idade triássica . Porém, já em 1911, 
Pacheco encontrara, in sttu, tubos de 
vermes na referida formação . A no
ticia, entretanto; só foi dada em 1913. 
O estudo, então apresentado, versou 
mais amplamente a fauna terrestre da 
série Bauru . Foram referidos Megalo
saurus ( ? ) , dos quais se encontraram 
dentes e fêmur (?), Podocnemis Har
risi e conchas fragmentárias de água 
doce, determinadas por V. von Ihering 
como Pleiodon priscus sp . n . A idade 
foi considerada como cretácea, refor
çando a suposição de Arrojado Lisboa · 
(1909) . Foi também o geólogo Joviano 
Pacheco o colecionador do espécime 
de madeira sillclficada fóssil descrita 
como Ttetea stngularls por Solms-Lau
bach (1913> . 

A essas alturas, os geólogos da 
Inspetoria Federal de Obras contra as 
Sêcas, criada em 1909 e dirigida por 
Miguel Arrojado Lisboa, · trabalhavam 
ativamente nos Estados do Norte, re
produzindo nas publicações daquela 
entidade as suas fecundas observações. 
Os nomes de Horace L i Small, Ralph 
H. Sopper e Roderic Crandall vêm em 
primeira linha. 

R. Crandall estudou (1910, publ. 4) 
os calcáreos de Moçoró, Rio-Grande
do-Norte, com lamelibrânquios e gas
terópodos que já haviam sido referi
dos por Silva Coutinho em 1886 . Estu
dou, além disso, as camadas fossilífe
ras da chapada do Araripe . Em 1913, 
H. Small forneceu boas secções da mes
ma chapada e cartas geológicas das re
giões estudadas no Ceará e Piauí (publ. 
25). Em 1914, assinalou (publ. 32 ) em 
Valença, Piaui, na formação que deno
minou série Piauí, um molde de planta 
fóssil, determinada por Derby como 
Sigillarta decosticlada, ficando, assim, 
comprovada a idade permiana da for-
mação proposta . . 

No mesmo ano, Sopper colecionou, 
na já referida localidade de Araci, vá
rios espécimes de Alethopterts, refe
rindo também escamas de Leptdotus 
de camadas arenítlcas da mesma re
gião (publ. 34) . 

Em 1909, Nascimento Moura des
cobrira a ocorrência de plantas fósseis 
em Araci, Bahia . Em 1912, Miguel Ar
rojado Lisboa enviou-as a Zeiller que 
nelas reconheceu o gênero Alethopte
ris . Mais tarde, Branner colheu fósseis 
similares no mesmo local. D. White es
tudou-os, confirmando a diagnose an
terior e descrevendo (1913 ) a nova 
espécie Alethopteris Branneri . 1 

Em 1921, Arrojado Lisboa, que 
reassumira, no ano anterior, a direção 
da Inspetoria Federl!-1 de Obras contra 
as Sêcas, teve noticias sôbre a ocorrên
cia de pegadas de répteis em folhelhos 
de Passagem da Pedra, rio do Peixe, 
Paraíba-do-Norte .. As impressões !o
ram, mais tarde, estudadas pelo geólo
go Luciano Jaques de· Morais (1924, 
publ. 58), atualmente professor de 
Geologia e Paleontologia na Faculdade 
de ·Filosofia, Ciências e Letras da Uni
versidade de São-Paulo, que verificou, 
na mesma formação, série Rio do Pei
xe, a ocorrência de conchas de água 
doce· (naiades). :E:sse geólogo, além dis
so, colheu vários fósseis em Olho-d' A
gua-de-Catanduva e em Baixa-do
Leite, no Rio-Grande-do-Norte . O seu 
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trabalho traz referências sôbre jazi:. 
gos de mamíferos pleistocênicos do 
Nordeste do país . Os fósseis obtidos 
por Luciano Jaques de Morais, então 
geólogo da Inspetoria Federal de Obras 
contra as Sêcas foram enviados ao 
American Museum of Natural History, 
vindo a ser versado, anos depois, por 
Carlota Maury (1934). Constava essa 
coleção de moluscos e equinóides cre
táceos e fósseis do plioceno ao recente 
do Rio-Grande-do-Norte, bem como de 
uma fauna de água doce procedente 
da acima mencionada série do Rio-do
Peixe, Paraíba-do-Norte, tributada tri
ássica . 

• • • 

Em 1918, Alberto Betim Pais Leme 
apresentou uma monografia a respei
to. da formação de linhito de Caçapava, 
constando na mesma uma descrição 
de restos vegetais devida a Alberto 
Lõfgren . 

No Boletim n.O 1 (1920) do Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, Eu
sébio de Oliveira estudou as rochas 
petrolíferas do Brasil, fornecendo boa 
contribuição a respeito da geologia de 
Alagoas. Acompanha o trabalho uma 
carta geológica dêsse Estado. Nos anos 
de 1918 e 1919, Odorico de Albuquerque, 
atualmente professor da Escola Nacio
nal de Minas e Metalurgia, em Ouro
Prêto, fôra encarregado de estudar as 
formações carboníferas do vale do 
.Amazonas, onde julgava Gonzaga de 
Campos ser possível encontrar reser
vas de carvão. Embora não culminas
se o reconhecimento com a comprova
ção dessa possibilidade econômica, re
dundou numa grandiosa contribuição 
à estratigrafia e paleontologia da re
gião (1922, Boletim n.0 3). 

Em 1923, saiu o n.0 III da série 
de monografias, versando peixes cre
táceos do Ceará e Piauí. O autor do 
trabalho é o já mencionado David Starr 
Jordan. 

Em 1925, faleceu Gonzaga de Cam
pos. o último relatório que ainda traz 
o seu nome, relativo ao ano de 1923, 
dá-nos idéia da atividade dos geólogos 
do Serviço . Estavam sendo realizados 
vários reconhecimentos de Norte a Sul 
do Brasil. Trabalhavam o já referido 
Odorico de Albuquerque, Avelino Iná
cio de Oliveira, Alfeu Diniz Gonçalves, 
Horace Williams, Mà.tias de Oliveira 
Roxo (atual diretor da Divisão de 'Geo
logia do Departamento Nacional da 

Produção Mineral) , Luís Flores de Mo
rais Rêgo (falecido), Djalma Guima
rães, Francisco Boa Nova (falecido), Al
berto Ribeiro Lamego, Paulino Franco 
de Carvalho (falecido), Alberto Erich
sen ·de Oliveira, José Fiúsa da Rocha 
(falecido}, Eugênio Bourdot Dutra, Au
relio de Bulhões Pedreira, Guilherme 
Bastos Milward (falecido) e Eusébio 
de Oliveira (falecido). :t!:ste último, que 
já exercia interinamente o cargo de 
diretor do antigo Serviço Geológico, 
desde a enfermidade de Gonzaga de 
Campos, passou a exercê-lo efetivamen
te a partir de 1925. 

Em 1912, surge no cenário da Pa
leontologia nacional o nome de uma 
colaboradora dedicada e profícua, Car
lota Joaquina Maury, a quem devemos 
uma das maiores colaborações moder
nas. Naquela data, considerou a pa
leontologia norte-americana, colate
ralmente, à fauna terciária do norte 
do Brasil. Em 1923, apareceu uma 
grande contribuição de sua autoria, 
constituindo o assunto da Monografia 
n.0 IV do Serviço Geológico e Minera
lógico e versando as faunas terciária 
e cretácea do país . As coleções des
cri tas foram organizadas, em grande 
parte, pelos geólogos do Serviço Geoló;. 
gico, por determinação de Gonzaga de 
Campos . A autora descreveu, então, 
fósseis de Pirabas e de Estação Agro
nômica, Estado do Pará, e de Pirape
mas e Turiaçu, Maranhão, referindo
os ao terciário. White, como se disse 
·antes, referira (1887) o mesmo calcá
reo de Pirabas ao cretáceo, opinião 
carroborada por Katzer (1903) e H. 
von Ihering 0907) . Reconsiderou a au
tora os fósseis de Olinda e tlaria-Fa
rinha, Pernambuco, descrevendo novas 
espécies e atribuindo a formação ao 
eoceno inferior . ConfirmO'U-se, dêsse 
modo, a opinião anteriormente emitida 
a propósito pelo professor G . D. Harris 
(1895), ficando também demoqstrada, 
contra as idéias de H. von Ihering, a 
existência do terciário marinho na cos
ta norte do Brasil. Na segunda parte 
dessa monografia, são estudadas cole
ções de fósseis marinhos de Moçoró, 
Baixa-Verde e Pendência, Estado do 
Rio-Grande-do-Norte, de Algodões, 'Es
tado da Bahia, e Sapucaí, Estado de 
Sergipe, referidas como cretáceas. No
tas de W. Berry inseridas no mesmo 
trabalho consideram fôlhas fósseis 
procedentes do Rio-Grande-do-Norte. 
Há também referência à identificação 
de . um morcêgo fó~sil que teria sido 
feita por Eastman. 
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O Boletin n.O 11 (1924) , traz um es
tudo de Matias · de Oliveira Roxo a res
peito de fósseis terciários colhidos em 
Quixito, rio Içá e Três-Unidos, no vale 
do Amazonas. Em um folheto extra-ofi
cial (1921), o mesmo aut.or descrevera 
uma nova espécie de Toxodon, T. Lo
pesi, ocorrente também na bacia ama
zônica. Em 1926, descreveu outro novo 
fóssil, Schizocranta rectangularis, bra
quiópode da série Bambui, colhido por 
O. Albuquerque no rio Abaeté, Minas
Gerais. Na mesma data, Luciano Ja
ques de · Morais descobriu uma nova 
ocorrência fossilífera em Estiva, Per- · 
nambuco, onde . colheu vários espéci
mes fósseis que mais tarde foram des
critos na Monografia VIII do Serviço 
Geológico (1930). 

Em 1927, foi dada à publicação a 
Monografia n.O VI, versando o Estado 
do Paraná. O seu autor, E. de Oliveira, 
propôs, então, a nova entidade, série 
Itararé, fornecendo várias notícias in
teressantes sôbre a sua documentação 
paleontológica. Na mesma data, o Bo
letim n.0 23 traz uma memória de C. 
Maury a ·respeito de vermes "siluria
nos" de Anitápolis, Santa-Catarina. 
Dois anos após (l929), essa autora ver
sou uma coleção de fósseis organizada · 
por Luciano J. de Morais (que passara 
ao Serviço Geológico e Mineralógico 
do Brasil) nos Estados de Espirito
Santo, Rio-de-Janeiro, Pernambuco e 
Ceará. Do Espírito-Santo, ficou sendo 
conhecido um briozoário marinho, de 
idade terciária, Steganoporella, colhido . 
em Barra-do-Jacu; do material pro
cedente de Itaboraí, Rio-de-Janeiro, 
foi referido um pulmonado do gênero 
Strophocheilus, cuja idade tributou-se 
terciária; dos espécimes colhidos em 
Campo-Formoso e Gameleira-do-Buí
que, Pernambuco, foram mencionadas 
formas com aparência de Psidium ou 
Sphaerium; numa amostra de folhe
lho prêto da serra do Araripe, Ceará, 
identificou-se um ostracóide do gênero 
Cypris . Nessa mesma data, F. ·R. 
Cowper Reed, do Sedgwick Museum, 
Inglaterra, descreveu algumas espécies 
novas de filópodos fósseis, encontrados 
por Gérson Alvim em folhelhos do rio 
Iguaçu, Valões, Santa-Catarina (Bole
tim n.O 34) . O autor,_ julgou-as como 
provàvelmente de idade perrillana. Na 
mesma data, veio à luz uma memória 
de Rudolf Ruedmann, ·versando fósseis· 
da formação glacial do Sul do Brasil. 
A coleção estudada havia sido reunida 
por Eusébio àe Oliveira, em 1908, na 
localidade de Bela-Vista, Santa-Cata-

rina (embora o trabalho indique, erro
neamente, Estado de São-Paulo) e 
constava de coprolltos, braquiópodes 
pertencentes aos gêneros Líri,gula e Or
biculoidea e escamas de peixes. Apen
so, há um estudo de W. L. Bryant sô
bre o material ic~iológico. Ainda t!m 
1929, foram publicadas as Monografta.s 
VII e IX do Serviço Geológico. A pri
meira é da autoria de Carlota Maury 
e versa coleções paleontológicas do si
luriano do Amazonas; a segunda é de
vida a Cowper Reed e tem por assunto 
o estudo de fósseis triássicos marinhos 
do Estado do Paraná . Neste último 
trabalho figura uma nota de F. A. Ba
ther sôbre um crinóide do Paraná. 

A revelação de horizontes triássi
cos marinhos na série Estrada Nova 
de White, até então tida como total
mente de idade permiana, impôs uma 
revisão estratigráfica do "Sistema de 
Santa-Catarina". Tal assunto foi dis
cutido nos anais da Academia Brasi
leira de Ciências por Eusébio de Oliv-:ii- . 
ra (1930) . No mesmo ano e ainda nes
ses anais, Oliveira reconsiderara o as
sunto dos braquiópodes da série Ita-
raré. · 

Uma nova coleção paleobotânlca 
organizada por E. de Oliveira foi en
viada a D. White cuja tnorte, entretan
to, antecipou o seu estudo. Dêsse mo
do, passou a coleção às mãos de Char
les B. Read que só a versou recente
mente (1941). Acompanhavam as 
plantas fósseis fragmentos de peixes 
que foram objeto dum pequeno trabalho 
de L . Hussakoff (1930), do American 
Museum of Natural History . Os frag
mentos, segundo aquêle autor, inclu
íam uma espécie nova, por êle deno
minada Elonichthys gondwanus, pro
cedente de Teixeira Soares, Paraná, 
julgada de idade permiana, e um Pa
laeoniscidae triássico, de Serrinha, no 
mesmo Estado. Dentre os espécimes 
vegetais foi enéontrada, ocasionalmen
te, uma amostra contendo uma asa de 
blatide fóssil estudada por F. M. Car
penter (Boletim n.0 50), no mesmo 
ano. . 

Com a data de 1930, saíram as 
Monografias VIII e X do Serviço Geo
lógico, respectivamente, da autoria de 
Carlota Maury e Cowper Reed . A pri
meira estuda fósseis cretáceos da Pa
raíba'...do-Norte, coligidos por João Do
mingues dos Santos, e os de Estiva, já 
mencionados, que haviam sido colecio
nados por Luciano Jaques de Morais; 
a segunda trata de uma coleção de 
lamelibrânquios fósseis procedente de 
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Taió, Santa-Catarina, onde foram des
cobertos por Aníbal Alves Bastos . Reed 
considerou essa malacofauna como 
permo-carbonífera . 

Em 1933, uma sondagem realizada 
em Teresina, Piauí, revelou a existên
cia de camadas fossiliferas de idade 
carbonífera . Em 1935, Carlota Maury 
apresentou um estudo sôbre fósseli; de . 
Itaborai (Rio-de-Janeiro) e Iporanga 
(São-Paulo), referidos, respectivamen
te, ao terciário superior e pleistoceno. 
Na mesma data, Cowper Reed descre
veu lamelibrânquios triássicos mari
nhos de Rio-Claro (Santa-Catarina), 
coligidos por Aristomenes Duarte, e 
de Santo Antônio da Platina, Estado 
do Paraná, coligidos por Alberto Erich
sen . O material em questão fôra re
metido por E. Oliveira para determi
nação . Alnda na mesma data, Cowper 
Reed descreveu um novo braquiópode 
carbonífero de Santa-Catarina, Dtsci
nf.sca tayoensis, Vitor Oppenheim refe
riu vegetais devonianos do Paraná, e 
Eusébio de Oliveira apresentou um es- . 
tudo sôbre os esfenopterídios da son
dagem de Teresina, Piauí, acima refe
rida . 

O ano de 1936 foi profícuo para a 
Paleontologia brasileira . Nessa data , 
Matias de Oliveira Roxo e Axel Lõf
gren descreveram Lepidotus ptauhyen
sis, um peixe cretáceo do Norte. O pri
meiro descreveu, também, um novo 
crocodiliano do cretáceo (série Bauru) 
do Estado de São-Paulo,' Goniopholis 
paulistanus. Eusébio de Oliveira des
creveu uma nova conífera fóssil, Da
doxylon Derbyt, encontrada em Casa
Branca, São-Paulo, série Itararé e um 
novo braquiópode, Ambocoelia Roo:ot, 
procedente de Teixeira Soares, Paraná, 
mesma série, apresentando também um 
estudo sôbre madeiras petrificadas do 
planalto dos Pareeis . Alberto J. Erich
sen e João Miranda colheram fósseis 
devonianos em Goiás, dentre. os quais 
E. Oliveira reconheceu espécies seme
lhantes às do eo-devoniano do Paraná. 
Trabalhos póstumos de Aristomenes 
Guimarães Duarte, ventilaram fósseis 
carboníferos obtidos na Já referida 
sondagem de Teresina, Piauí e fósseis 
marinhos por êle próprio coligidos no 
morro do Chaves, Sergipe, referidos 
ao triássico. No mesmo ano, foi publi
cada a Monografia XI, na qual Carlota 
Maury estudou exaustivamente o cre
táceo marinho de Sergipe . 

Em 1937, Matias de Oliveira Róxo 
estudou uma coleção de fósseis pliocê
nicos provenientes do rio Juruá, Ama-

zonas, cujos coletores foram Pedro de 
Moura e Vitor Oppenheim . Eusébio de 
Oliveira, no mesmo ano, forneceu uma 
nota sôbre os fósseis devonianos cole
tados por Alberto Erichsen e João Mi
randa no Estado de Goiás . Na mesma 
data, Paulo Erichsen de Oliveira apre
sentou um estudo sôbre material oa
leontológico de Propriá e Jaboatão 
<Sergipe), reunido por êle próprio e 
Josalfredo Borges. Os fósseis em ques
tão são lamelibrânquios e foram consi
derados de idade triássica . 

Em 1938, apareceram mais dois 
trabalhos póstumos de Aristomenes 
Duarte, versando, respectivamente, fós
seis carboníferos do rio .Jatapu e rio 
Parauari . 

Em 1939, .José Lino de Melo Júnior 
noticiou novas localidades fossilíferas 
do nordeste da Bahia, trazendo o seu 

. trabalho uma nota de Paulo Erichsen 
de Oliveira sôbre os fósseis obtidos . 

Em 1940, Paulo Erichsen de Olivei-. 
ra apresentou um estudo sôbre uma 
coleção de fósseis cretáceos obtida por 
Aristomenes Duarte e Alberto Wander
ley em calcáreos do rio Calumbi, Ser
gipe, e Matias Oliveira Roxo descreveu 
um gasterópodo novo da Bahia, Arte
mon Andradai, referindo-o como holo
cênico ou pleistocênico, fornecendo 
ainda uma nota a respeito de crustá
ceos do mesmo Estado . Em 1941, saiu 
a Monografia XII, trazendo um traba
lho de Charles B. Read, acima referido, 
sôbre plantas permo-carboniferas do 
Paraná e Santa-Catarina. Os fósseis 
descritos na mesma haviam sido en
viàdos, como se disse. por Eusébio de 
Oliveira ao paleobotânico D. White, 
cujo falecimento privou-o de as versar . 

O mais recente trabalho elaborado 
pela atual I;>ivisão de Geologia e Mine
ralogia do Departamento Nacional da 
Produção Mineral é um estudo de Axel 
Lõfgren e Paulo Erichsen de Oliveira 
sôbre fósseis cretáceos de Aracaju 
(1943) . 

• • • 
Em 1907 e 1908, A. S. Woodward, 

retornara o estudo da Paleontologia 
brasileira, versando peixes cretáceos de 
Sergipe, Pernambuco e Bahia . Ainda 
em 1908 e ho ano seguinte, tratou de 
répteis fósseis procedentes do Rio
Grande-do-Sul e São-Paulo . 

Em 1908, também, os peixes cretá
ceos do Ceará foram considerad<>i em 

· um trabalho da autoria de J. C. Bran
ner e D. Starr Jordan . O segundo au-
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tor abordara, um ano antes, colateral
mente, os peixes fósseis do Brasil . Em 
1910, descreveu a lctiofauna dos folhe
lhos betuminosos de Riacho-Doce, Ala
goas, julgado como possivelmente de 
idade eocênica . Em 1913 e 1920, recon
siderou os peixes fósseis brasileiros . O 
seu último trabalho a respeito consti
tuiu a citada Monografia III (1923) . 

Merece especial destaque a cóntri
buição de Branner sôbre o Brasil . Na 
grande lista de trabalhos da sua auto
ria, demonstram, sem dúvida, a sua de
dicação extrema por êste solo, uma 
Geologia (1906) preparada com refe
rência especial aos estudantes brasilei
ros, bem como um mapa geológico do 
Brasil (1919), que representa o produto 
de muitos anos de labor e que, segundo 
confessa, foi feito na intenção de bem 
servir ao nosso povo, com o qual mui
tos anos conviveu e tanto simpatizou 
e por cujo bem estar se achava profun
damente interessado. Tal carta geoló
gica representa, sem favor nenhum, a 
primeira contribuição séria para o en
tendimento de conjunto da geologia 
pátria . 

Entre os anos de 1908 e 1909, J. B. 
Woodworth realizou uma expedição 
geológica ao Brasil e Chile . No relato 
a respeito (1912) , transcreveu uma 
carta de Eusébio de Oliveira em que se 
noticia a descoberta de braquiópodes, 
peixes, restos de· esponjas e asas de in
setos em folhelhos de Teixeira-Soares, 
Paraná . Em 1912, G . Gurich descreveu 
uma nova espécie de crocod1liano do 
Território do Acre, referindo as cama
das onde fôra encontrado ao terciário . 
superior . 

Em 1912 e 1914, F. Pelourde reali
zou estudos sôbre os psaronidios do 
Brasil. Em 1913, Olaf Jenkeins noti
ciou, em uma memória geológica, al
guns fósseis colhidos em calcáreos das 
proximidades de Natal, Rio-Grande
do-Norte. Em 1916, tem-se uma refe
rência de R . W. Shufeldt sôbre ·uma 
pena fóssil encontrada · em Taubaté, 
São-Paulo . Em 1919,· G. Lundquist des
creveu plantas fósse1s do Brasil Meri
dional e J. M. Clarke estudou crustá
ceos da formação Ira ti do Estado de 
São-Paulo. 

Em 1920, Charles C. Mook descre
veu um novo crococUµano fóssil, Bra
chygnathosuchus brasiltensis. Em 1923, 
Charles Laurence Baker noticiou, pela 
primeira vez, a ocorrência de terrenos 
devonianos em Goiás . Em 1924, E. Ber
ry e A. Hollick estudaram a flora do 
terciário superior da Bahia. Em 1927, 

um trabalho de Júlia Gardner refere 
fósseis pllocênicos brasileiros da Ama
zônia . 

Em 1923, A. L. Du Toit exéursionou 
pelo país, procurando obter provas em 
prol da hipótese de 1Wegener . Resultou 
disso o seu conhecido trabalho A Geo
logtcal Comparison of South America 
with South Afrtca ( 1927) , aparecendo 
no mesmo uma lista de fósseis reco
nhecidos como triássicos que o .autor 
colhera em folhelhos da chamada série 
Estrada Nova de White, no município 
de Marechal-Malet, Estado do Paraná, 
e · cuja identificação correra por conta 
de R. Cowper Reed . Em 1928, êste últi
mo apresentou uma pequ!"na nota a 
respeito dêsses fósseis . · 

Notável contribuição à Paleontolo
gia brasileira d,eve-se a Friedrich von 
Huene . Vão além de uma trintena os 
trabalhos de sua lavra que se prendem, 
direta ou colateralmente, aos proble
mas paleontológicos brasileiros (1926 
em diante). Em 1928, êsse autor viajou 
pelo Rio-Grande-do-Sul, tendo percor
rido também o Estado de São-Paulo, 
em meados de junho do mesmo ano. 
Colheu nessa viagem, na mesma for
mação Estrada Nova, mas agora em lo
calidade do Estado de São-Paulo (Rio
Claro>, alguns lamelibrânquios fósseis 
confiados também a C. Reed para de
terminação. A memória concernente 
foi publicada na Inglaterra, em 1932. 
Nesse interim, lamelibrânquios da mes
ma formação, colhidos no Paraná, ha
viam sido remetidos também por Eu
sébio de Oliveira a Reed, que os versou 
em 1929. Alguns restos de crustáceos 
coligidos por von Huene em São-Paulo 
e Santa-Catarina, foram estudados por 
Karl Beurlen (1931, 1934 e .1935) . Os 
trabalhos de von Huene sôbre o Brasil 
estudam, principalmente, os répteis das 
formações cretáceas e triássicas do Sul, 
ou sejam da série Bauru (São-Paulo, 
Minas, Goiás, Mato-Grosso) e forma
ção Santa-Maria (Rio-Grande-do-Sul) . 
Não só verificou êsse autor a ocorrên
cia 'no nosso território de vários gêne
ros já conhecidos da literatura mun
dial, como descreveu espécies e gêneros 
novos, tecendo conjeturas a respeito 
do parentesco e idade dos mesmos . 
·Assim, devem-se-lhe os gêneros Stah
leckeria, Chtniquodon, Belesodon, Tra
versodon, Gomphodontosuchus, Cepha- . 
lonta, Prestosuchus, Rhadinosuchus, 
Rautsuchus, Procerosuchtis, Hoplitosu
chus do triássico e Brastleosaurus do 

· cretáceo . Abordou, também, questões 
estratigráficas e paleogeográficas . 
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Em 1933, W. Rau descreveu Cedro
xylon canoense, um vegetal fóssil da 
Rio-Grande-do-Sul. Em 1935, o mes
mo autor descreveu outro novo vegetal 
fóssil, Dadoxylon buttense, também 
daquele Estado e Fernando R. Milanês 
descreveu Lecytoxylon brasilensis pro
cedente de Alegre-Manga, Estado do 
Pia ui de idade cretácea. No ano se
guinte, Luís Flores de Morais Rêgo no
ticiou em São~Paulo, na formação Es
trada Nova Superior, a ocorrência de 
um escafópodo por êle denominado 
Dentaltum Florencet . 

Em 1937, E. W. Berry, reconsiderou 
as plantas terciárias do Havre num es
tudo sôbre paleobotânica sul-america
na. Na mesma data, K. von Staesche 
descreveu uma tartaruga fóssil, Podoc
nemts brasiltensts, de Araçatuba, São-
Pau~. . 

Em 1938, Jeremias d'Erasmo apre
sentou uma memória sôbre os peixes 
cretáceos do Ceará, descrevendo uma 
nova espécie . No mesmo ano, A. Mi
randa Ribeiro descreveu Plicodontinia 
M ourai da Amazônia . . 

Em 1941, A. Castellanos descreveu 
Panochthus Oliveira-Roxot e P. Gres
lebint procedentes do pleistoceno do 
Ceará . 

Em 1942,, nos arquivos do Museu 
Paranaense um artigo de Frederico 
·waldemar Lange a respeito de restos 
de vermes da formação Furnas, encon- · 
trados no Paraná . Em 1944, .êsse autor · 
descreveu novos fósseis devonianos do 
mesmo Estado. No mésmo ano o autor 
destas linhas versou uma coleção de 
lamelibrânquios por êle organizada. em 
Rio-Claro, Estado de São-Paulo (for
mação Estrada Nova); Fernando F. 
Marques de Almeida descreveu uma 
nova alga fóssil, Collenia ttapevensts, 
de idade algonquiana, procedente do 
sul do Estado de São-Paulo; e Jordano 
Manieró referiu o novo vegetal fóssil 
Dadoxylon Whitet, coligido em Assis
tência, .ainda Estado de São-Paulo, 
formação Iratl. 

Josué Camargo Mendes 

Geografia carioca : a . restinga 
de Marambaia 

Insere o Boletim no presente· nú
mero mais um trabalho do Prof. Eve
rardo Backheuser, da série "Geografia 
carioca", que vem sendo publicada nas 
edições domingueiras do Jornal do Bra-

RE$TINGA.S 

RIO 

I - Uma 
1

das f<UJeB inicínis da Teftitiga de Marambaia (Segundo A , B, Lamego) 
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sil intitulado "A restinga de Maram
baia". 

Assim inicia o Prof. Backheuser o 
assunto : 

A análise da costa atlântica do 
Distrito-Federal nos levou em crônica 
anterior, a ligeira classificação. Aludi
mos: a) a trechos escarpados, rocho
sos, sôbre os quais as ondas se arro
jam violentas (tipo Pão-de-Açúcar e 
avenida Nieméier) e b) a trechos pla
nos e arenosos exemplos dados : Co-: 
pacabana, Ipanema, praia da Gávea ). 
Em algumas destas últimas existem 
lagoas ou lagunas (Rodrigo-de-Freitas, 
Camocim, Jacarepaguá) , o que consti
tui um terceiro tipo c) da costa oceâ
nica carioca . 

Dissemos então que a formação 
(gênese e evolução) dessas lagoas se
ria melhor esclarecida se as pusésse
mos em confronto com outras do lito
ral do Estado do Rio, tal como o fizera 
o ilustre geólogo Alberto R. Lamego em 
livro que citamos: Cíclo Evolutívo das 
Lagunas . 

Lamego, com inteira razão, consi
dera a chamada baia de Sepetiba como 
uma dessas lagunas, aquela cujo es
tágio é. Pepresentado pelo fechamento 
apenas em uma parte - a da restinga 
de Marambaia - pois que a outra, do 
lado oeste, ainda se ma11tém, e provà
velmente se manterá, aberta e em 
franca comunicação com o oceano, em 
frente à ilha Grande . 

Não vou aqui tratar de tôda a 
baía de Sepetiba em conjunto, pois na 
maior porção cabe ao Estado do Rio 
e não ao Distrito-Federal, vou apenas 
aludir ," por agora, à formação da res
tinga de Marambaia, embora também 
em seu trecho ocidental, não seja ca
rioca . Isso é necessário porque uma 
vez bem compreendido o modo pelo 
qual se gerou essa língua de terra are
nosa, fácil será aprender o estágio 
atual (digo "atual", em medida crono
métrica geológica) das demais lagunas 
do Distrito-Federal. 

Observa-se de fato na Marambaia 
uma fase inicial, de certo modo incom
pleta, de retificação do ·litoral, retifi
cação que está muito mais adiantada 
(e portanto mais perfeita) nas de Jaca
repaguá, Camocim e Rodrigo-de-Frei
tas . 

• • • 

Sôbre a restinga de Marambaia 
escreveu o atual prefeito Hildebrando 
de Góis, em seu livro Saneamento da 
Baíxada Fluminense a seguinte frase 
que me parece muito feliz e muito 
·exata: "A restinga que vai da pon
ta de Guaratiba até o pico de . Ma
rambaia, formando a enseada de Se
petiba, retrata o litoral (fluminense e 
carioca) em seu primeiro estágio evo
lutivo". 

Recordemos que as formas mais 
simples da formação de uma restinga 
são os poptais que traçam, como que 
em esbôço a fUtura restinga . Os pon
tais se podem classificar em duas va
riedades morfológicas principais: o es
porão (spit dos inglêses) e o tômbola. 

Os "esporões" de que é exemplo, 
na Marambaia, a chamada Pombeba 
(bem visível ::o clichê IU , são geral
mente chamados entre nós apenas pelo 
vocábu;o geral "pontal". A palavra "es
porão" é, se me não equivoco, neolo
gismo de Lamego . Há na lagoa de 
Araruama magníficos exemplos dêsses 
esporões . São transversais à linha da 
costa da restinga e entram para den
tro da laguna. Uma série de esporões 
leva a lagoa ao parcelamento (caso de 
Maricá) e afinal à sua extinção por 
que as ar.elas acabam, por sedimenta
ção local, as enchendo totalmente . 

"Tômbolos" são restingas projeta
das de terra firme para alguma ilha 
ou inversamente, ou ainda ligando 
ilhas entre si. · 

Há, na Marambaia, como se vê no 
clichê II · (fase atual da restinga) 
exemplos de um e outro tipo de pontal. 
"Esporão" é a língua de areia que fe
cha a chamada "baia de Marambaia", 
e "tômbolo" a outra língua de terra 
maior, que na direção W-'-L, chega até 
.a Barra-de-Guaratiba . 

"Inicialmente o tômbolo é um es
porão. ·A Marambaia é um imenso 
tômbolo, um dos mais notáveis do glo
bo, com um ·comprimento que excede 
40 quilômetros . Seus poucos metros de 
altitude sôbre o nível do mar bastam 
entretanto para o transformar em um 
dique formidável" <L:::,megoÍ. 

Os dois clichês que .:i.presento são 
da obra de Lamego e ilustram a evo
lução da restinga . Lamego os apresen
ta em número de quatro . A falta de 
espaço obriga-me a exibir somente dois. 
O leitor, inteligente, imaginará com 
facilidade as fases intermediárias . 
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O tômbolo ou restinga de Maram
baia · tem, do 1 lado do oceano, forte 
declive contra o qual as ondas se lan
çam bravias. Do lado interno, na baía 
de Sepetiba, o declive é suave · e a:s 
águas são tranqüilas. Tranqüilíssimas. 

"A grande língua de areia é indes
trutível. Não obstante, o martelar con
tínuo do mar, é êste mesmo que conti
nuamente a reconstrói por seu próprio 
mecanismo de · formação de restingas" 
(Lamego). 

No clichê 1 vê-se uma das fases da 
evolução da restinga. As duas corren
tes marítimas, a oceânica e a contra
corrente interna, concorrem pará ir 
depositando areias de oeste para leste, 
isto é, a partir da parte montanhosa e 
arqueana da Marambaia (com .a desig
nação apenas "ilha" ns, gravura) . Es
sas areias provêm, em grande parte, 
dos sedimentos que os rios trazem . 
1:sses detritos fluviais são carregadós 
pela "corrente secundária" gerada pela 
corrente costeira . · Outros sedimentos 
são porém, trazidos continuamente por 
aquela última (corrente oceânica) 
constituídos de material sólido que ain
da não tiveram tempo de se depositar 
em futuro talássico. 

.... o 
Q . 
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"Compreende-se pois a marcha 
ininterrupta da restinga, cujas areias 
começam a subir das águas quando, 
sêcas pela maré baixa, os ventos nelas 
atuam" (Lamego) . Junto, pois, à ilha 
montanhosa e gnáissica: da Maram
baia formam-se as primeiras porções 
da restinga (em negro na gravura). E 
assim continuam para a frente, isto é, 
para leste, mercê dos sedimentos, com 
as quais os rios não se cansam de con
tribuir. E cujas "restinguinhas" meno
res se vão formando também no litoral 
interno (norte) da baía de Sepetiba. 

Caminhando · assim sem cessar 
atinge a restinga o estágio atual (cli
chê II), no qual já alcançou a barra 
de Guaratiba, quase a fechando . Nes
sa última fase (fase atual) os sedimen
tps dos rios, como vinha acontecendo 
de datas geológicas anteriores, tam
bém · se estão alargando hoje em dia 
por áreas mais vastas, contribuindo 
assim para estender a costa, na parte 
de dentro da baía de Sepetiba, em uma 
espécie de delta . E ainda dessa mes
ma área sedimentária, bem como em 
vários outros pontos, podem ser vistas 
novas restingas em processo de evo
lução. 

II - Estado atual da r est i nga de Marambaia e da baia de Sepetiba 
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"Formada a restinga. e desa.pare
cendo a atuação da corrente externa 
sõbre a interna, os ventos periódicos 
agindo sôbre as águas tranqüilas ifa 
enseada motivaram o desdobramento 
da circulação interna em círculos fe
chados menores . Um dêsses veio a dar, 
pelos mesmos processos d'a. formação 
da grande restinga, o esporão da Pom
beba e a pequena ·enseada de Maram
baia <com o título "Baía de Maram
baia" na gravura)" (Lamego) . 

Na parte ocidental da baía de Se
petiba., bem como no trecho fluminense 
desde Para.ti, não há restingas. E' que, 
como obsFrVa Lamego, há falta de se
dimentos trazidos pelos rios . Tais re
giões não possuem de fato nem rios, 
nem correntes de águas volumosas . 

No trecho entre Guaratiba e o 
Pão-de-Açúcar, bem como, do lado flu
minense, entre Niterói e Cabo-Frio, as 
coisas se passam diferentemente, e tem 
havido motivos para a formação de 
múltiplas lagunas. A mais importante 
delas - Araruama - já muito evoluí
da, está cheia de "esporões" além de 
exibir um tõmbolo de notável largura 
- a Massambaba. Outras lagoas (Ma
ricá, Saquarema) parecem em estágio 
ainda ma.is adia,ntado de evolução que . 
a.s anteriormente citadas. Nelas já 
ocorreu mesmo a formação de sub
lagunas . 

Mais ou menos análoga à Maricá 
e Saquarema é para ser classificada a 
de Camocim, no Distrito-Federal. Ou
tro caso interessante é a da lagoa Ro
drigo-de-Freitas . Sua estrutura geoló
gica e geográfica está mascarada pela 
intensa ocupação humana. 

A mudança da Capital Federal 

Andaram acertadamente os senho
res constituintes revivendo um disposi
tivo da Carta Política de 24 de feve
reiro de 1891, que declarava pertencer 
à União, no planalto central de Goiás, 
uma zona de 14 400 quilômetros qua
drados que seria oportunamente de
marcada para nela estabelecer-se a 
futura capital da República - escreve 
em artigo publicado no Correto da 
Manhã, desta capital, o Sr. Valdir Nie
méier . 

Variam muito as opiniões a res- . 
peito . Uns entendem que ela deve ser 
uma conseqüência da autonomia do 
atual Distrito-Federal. Não vejo, fran
camente, razão para se ligar as duas 

coisas, pois são perfeitamente .dis
tintas. 

A autonomia política do atual Dis
trito-Federal é uma medida de inte
rêsse local, enquanto que a mudança 
da Capital Federal para o interior do 
país tem outra significação e é ditada 
por grandes interêsses nacionais . 

A idéia original da mudança par
tiu, ao que me parece, de José Bonifá
cio, o Patriarca . Naquela época. encon
trou resistência . Não havia estrada de 
ferro, não havia telégrafo, nem auto
móvel, de modo que seus opositores en
contraram fàcilmente abundantes ar
gumentos para combatê-la de rijo e di
gamos mesmo de modo convincente. 
Hoje, além daqueles elementos de pro
gre~so, há ainda a considerar as faci
lidades da eletrificação, há o avião, o 
rádio, o telefone, etc. -Estamos, pois, 
vivendo uma época muito diferente. 
A questão precisa ser debatida ampla
mente, não só entre os constituintes, 
mas também na imprensa, nas socie
dades culturais e de classe para que 
se .evidencie ao povo a grande necessi
dade da medida . 

Sou francamente pàrtidário da 
mudança da capital da República para 
o interior mesmo que na futura Consti
tuição não se resolva favoràvelniente 
à autonomia do atual Distrito-Federal. 
Devo acentuar, aliás, que sou partidá
rio das duas medidas . Não descubro 
razões dignas de acatamento e que jus
tifiquem o adiamento . 

Separemos, porém, de uma. vez 
por tôdas a questão da autonomia do 
Distrito-Federal da mudança da capi
tal da República· para o interior. 

A permanência do govêrno fe
deral na cidade do Rio-de..,Janeiro vai 
gerando problemas deformantes e que 
se vão agravando de ano para áno. 
Há um verdadeiro congestionamento 
que precisa ser combatido . A transfe
rência para o interior representará 
assim uma função de descarga que não 
deve ser retardada . Aliviará, sem dú-

. vida, enormemente, a feição aguda de 
certos problemas que atormentam a 
economia do país e abrirá horizontes 
para. re_allzações fecundas. 

A nossa penetração para o inte
rior, a conquista e fixação do homem 
no hinterland cessou, pràticamente. 
Ocorre, justamente, o inverso. O ho
mem do interior não tem estimulo para 
a.li permanecer e se tem saúde procura. 
os centros populosos do litoral onde 
encontra outras facilidades para viver. 
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Não _temos, na verdade, a mais de 500 Não preciso por outro lado, acen
quilômetros de qualquer ponto do lito- tuar também razões de ordem milltar.
ral para o interior, em linha reta , uma Mas não são sàmente razões de ordem 
só cidade, com população que exceda militar que estão inspirando a mudan
de 100 mil habitantes. E o Brasil, de ça, porque no mesmo nível se encon
leste a oeste, convém acentuar, nos tram também as de ordem econômica, 
seus pontos extremos, da ponta das política, social e administrativa . 
Pedras às cabeceiras do Javari, mede 
cêrca de 4 400 quilômetros, isto é quase A construção de um campo de pou
o dôbro do percurso, em viagem aérea so e a montagem de uma hidro-elétri
entre Londres e Moscou . ca poderiam ser os pontos çle partida 

· para a mudança da capital da Repú-
A linha imaginária do velho tra- blica . A fôrça motriz barata é uma 

tado de Tordesilhas ainda marca uma necessidade primária das mais impor
espécie de entrave, poderosa barreir:a, tantes em .um país que deseja desen
qu(! estabelece a desconcertante sepa- volver suas fôrças vitais. Depois surgi-
ração do Brasil : um Brasil no litoral, · J t 

ti d i f
. t 

1 
riam os con un os de indústrias bási-

cur n o cr ses as ixian es e ma es de cas ligadas à construção civll. Já !a
velhas civlllzações e outro Brasil no bricamos ferro e aço . Dentro de pouco 
interior , com vida primitiva, com po- deixaremos de ser uma colônia tribu
pulação rarefeita, sem meios de pro- tária das metrópoles metalúrgicas. Ele
gresso, sem assistência e sem expressão trificaríamos as nossas estradas de fer
econômica . ro, teríamos assim, elementos para le-

:S:ste contraste que aí está e que var a efeito grandes .empreendimentos. 
salta dolorosamente aos olhos dos que 
viajam pelo interior . do país é que Em menos de dez anos poderíamos 
necessita desaparecer , Precisamos for- construir, no interior do pais, uma cl
talecer o sentimento pelo interior do dade moderna, dota.da de todos os re
país, não através de uma campanha quisitos para ser grande foco· de atra
romântica, mas orientado por um sen- ção . Não na zona do planalto central, . 
so realista. assinalada nos mapas, porque o trecho 

O brasileiro, com exceção do que que ela abrange não possui condições 
ocorreu em São-Paulo e Paraná, sem favoráveis ao aproveitamento de fôrça 
falar na conquista do Acre longínquo, hidráulica, mas em outro local, talvez 
virou as costas para o interior . Esta- · na sub-região sul de Goiás, que deverá 
mos repetindo hoje o que faziam os · ser escolhido depois de cuidado estudo. 
portuguêses quando o nosso historiador Bendito o govêrno que iniciar a 
frei Vicente do Salvador escreveu a mudança da capital da República . 
sua História dó Brasil . . . Basta lem-
brar que para o interior, neste século, 
só tivemos a · fundação de Goiânia , 
empreendimento que recomenda os seus 
realizadores e, em menor vulto, a ini
ciativa da Fundação Brasil-Central . 

No Brasil precisamos construir ci
dades . Não se argumente com as solu
ções européias . Os nossos problemas 
fundamentais exigem soluções origi
nais . 

Temos o dever inil-udível de criar 
um grande centro de .atração n~ inte
rior, a mais de 800 quilômetros, em 
linha reta, partindo do Rio-de-Janeiro. 
Precisamos levar a efeito e por ante
cipação émpreendimentos de larga en
vergadura. Não tenho dúvida em afir
mar que a mudança da capital da Re
pública poderá ser alinhada entre tais 
empreendjmentos . Não se diga que as 
dificuldades financeiras impedem a sua 
realização . Tal empreendimento repre
senta seguro emprêgo de capital a ju
ros, que serão altamente compensa 
dores . 

O trabalho do índio 

Antes de encerrar, através desta 
simples e expressiva reunião, os feste
jos do "Dia do índio'', sugeriu-me o 
Dr. Alberto Pizarro Jacobina que dis
sesse aqui a lgumas palavras com refe.., 
rência a qualquer forma de ação -
trabalho livre ou trabalho escravo, tan
to individual como coletivo dêsse ele
mento de tamanho sentido na estrutu
ra da nossa nacionalidade . 

E eu aceitei o convite sem relu
tar, porque, geralmente, entre nós, 
grande é o número· de pessoas que 
acreditam já se haver estudado o ín
dio brasileiro, de modo exaustivo, em 

N_. R. - Conferência pronunciada pelo se
nhor Nunes Pereira, presidente do Instituto de 
Etnografia e Sociologia do Amazonas em favor 
da criação do Museu Etnogré.fico da Economia 
do Amazonas, a 1.• de maio passado, quat1do a 
Inspetoria do S . P. I. festejou o "Dia do 
tnd!o". 
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qualquer setor da ologênese cultural e 
nas suas relações atuais com a sociEJda
de contemporânea. 

E melhor. oportunidade se não me 
apresentaria para desfazer êsse con- . 

· ceito como esta agora, em frente ao ma
terial etnográfico que a Inspetoria de 
índios expõe à admiração da assistên
cia que me está ouvindo, pois, na mais 
simples dessas peças ou na que revela 
a mais complexa atividade, há ainda 
elementos, importando em · autênticas 
revelações, dignos não só de ser apre.., , 
ciados mas, também, fixados e estuda
dos em trabalhos preciosissimos . · 

Assim, o que afirmo pode ser co
piosamente verificado, tomando entre 
as mãos qualquer uma dessas peças e 
pondo-as sob vossos olhos maravilha- · 
dos, ou referindo fatos, não menos 
eloqüentes, já se vê. 

O etnólogo Curt Nimuendaju, mor-
to, em dezembro de 1945, entre os Tu

. cuna do igarapé da Rita, no Solimões, 
surpreendeu-se um dia, ao verificar 
que não havia uma descrição porme
norizada da técnica de que se servem 
certos indígenas da bacia amazônica 
na confecção das suas zarabatanas ou 
garavatanas - arma importantíssima 

· numa de suas formas de .ação: a caça. 
Lembrei-lhe a página de Paul 

Fountain, em The Great Mountains . 
and Forests of South Amertca; estu
dando uma dessas armas entre os ín
dios do rio Purus, outra página de 
Bertrand Flornoy, em Voyages en Haut 
Amazones, fazendo igual estudo entre 
os índios Jivaros - para me referir a 
viajantes relativamente modernos -
e, enfim, à página de Montandon a 
respeito dos três modos, por assim di
zer clássicos, de prepará-las . 

Mas Curt Nimuendaju considerava 
as páginas dêsses autores incompletas, 
quase episódicas, discordando, princi
palmente das dêste último, que se refe
re aos Tucuna, porque acompanhara, 
rigorosamente, tôda a técnica de co~;. . 
trução dessa arma entre os do igara- . 
pé da Rita e de São-Jerônimo, no So
limões. 

Deu-me, então; a ler a página que 
escrevera; e eu pude verificar que, 
tantos anos após os estudos e as via
gens de outros naturalistas, seria a êle 

· que ficariamos a dever a melhor des
crição da técnica aplicada por aquêles 
lndigenas no preparo da sua · eficien
tissima arma de caça. 

Mas eu mesmo, viajando pelo Uau
pés, em 1945, encontrei entre os indi-

-·-

genas Tucano, Tariana e Pirá-Tapuia, 
uma peça etnográfica, vulgaríssima ali, 
'mas pouco conhecida entre os estudio
sos das atividades industriais do índio. 
Quero referir-me a uma pequena ar
madilha, de dois palmos de compri
·mento sôbre um de làr$'Ura, que os 
pescadores confeccionam com talas e 
envira e se destina à captura, entre 
as· anfratuosidades das pedras das ca
choeiras, do pt~á-mirt . .. 

O ptrá-miri é todo um povo minús
culo de peixes ornamentais, próprios 
para aquários, na sua maioria por iden
tificar taxonõmicamente·, que entram, 
em certa época do ano, na alimentação 
dos habitantes ribeirinhos do Uaupés 
e mesmo do riQ Negro, abaixo de San':' 
ta-Isabel, nas pedras do Temeduai. 

Em contraste com a pesada e au
daciosa construção, ali denominada 
caiá ou euá, para captura de peixes 
de grande porte e tendo às vêzes até 
10 metros de comprimento sôbre 5 de 
largura, aquela pequena armadilha me 
denunciou, ou ·melhor, caracterizou 
uma das múltiplas, incontáveis formas 
de ação material, de trabalho físico 
do índio da Amazônia, com a aparên
cia de um simples brinquedo . 

. Mas, tal é a quantidade ·de pirá
mtrt, subindo certos trechos do médio 
rio Negro ou descendo o Uaupés, que se 
poderia pensar em tomar essas ativi
dades do indio uma fonte de lucros . .. 
materiàl.s e de investigações científicas. 

Os japonêses, antes da última 
guerra, industrializavam espécies ictio
lógicas semelhantes ao ptrá-mtrt, ofe
recendo-as aos gourmets do seu pais 
e do estrangeiro, em fai:dinhos de 10 
a 20, coloridos e brilhantes como Jóias 
e deliciosos quando mastigados entre 
um gole e outro de saké . .. 

E outros fatos mais, eloqüentes co
mo os que acabo de citar, poderiam 
ilustrar suficientemente minhas pala
vras.· 

Aí estão, entretanto, utensílios de 
palha, vasilhas de barro, máscaras to
têmicas de dança, rêdes de tucum, ar
madilhas e apetrechos de pesca, ins
trumentos sagrados e profanos, dupás 
dos Tucima, com figuras de animais 
.esculpidos sob rigorosa precisão ana
tômica, zarabatanas e flechas, colares 
compostos com vértebras de pássaros, 
com figurinhas de tucumã e de inajá, 
com sementes máglCas e chocalhan
tes, com asas douradas de coleópteros, 
e ornatos de penas e de plúmulas e até 



aves perfeitas, que os indios oferecem 
à critica dos mais abalizados taxider
mtstas dos nossos museus . 

Tudo isso, como as embarcações e 
as armas de guerra, documenta o tra
balho individual e o trabalho coletivo, 
livre ou escravo: aqui estão zarabata
nas feitas por Macu, míseros escravos 
dos Tariana e Tucano, - o trabalho 
com o seu valor, isto é, com aquela 
cristalização a que se referia Karl 
Marx. · 

Algumas dessas peças, produto da r 

. atividade industrial do índio, ainda 
não foram descritas e outras são ab
solutamente ignoradas pelos etnógra
fos e etnólogos, não somente quanto à 
sua posição na economia do índio co
mo quanto à possibilidade de utilizá
la na nossa economia . 

E todo êsse · material, ora na sua 
estrutura, ora no seu colorido, quase 
sempre nos revela aquêle destre o/ 
beauty que Robert Lowle aponta entre 
outros povos, fazendo considerações 
gerais sôbre a universalidade qa arte. 

Sociólogos poderiam, em face dêste 
material, surpreender certas leis que 
deram unidade a algumas das nossas 
tribos, que as vincularam à terra, onde 
nasceram, defendendo-as contra a co
biça de outras tribos ou mesmo contra 
a incapacidade de direção dos seus 
chefes . 

E se examinamos plantas tóxicas 
e medicinais, sementes e frutos co
mestiveis, insetos e batráquios também 
comestíveis, que o trabalho do indio 
arranca da terra ou da água, logo nos 
é dado verificar que há um mundo ig
norado por descobrir, estudar e utili
zar, quer. nas zonas e~onômicas de 
maior densidade de população indige
na, quer naquelas onde êsses indígenas 
Já vão rareando ou desaparecendo. 

Plantas, que entram na prepara
ção dos venenos para flechas e não 
foram estudadas por L. Lewin em Os 
Venenos na História do Mundo; plan'
tas que têm propriedades mágicas e es
traordinário valor farmacológico e cuja 
área de distribuição não foi até hoje 
assinalada; árvores e arbustos que for
necem recursos para . a alimentação, 
podendo algumas até ser responsabili
zadas por determinadas avitaminoses, 
como os taros das Filipinas; plantas 
rasteiras e escandentes, ainda nij.o fo
ram, absolutamente identificadas . 

E isto por fôrça da inaccessib1lida
de e vastidão das zonas econômicas 
aonde podem ser encontradas e, tam-

bém, porque são raros os naturalistas, 
botânicos, principalmente, que se fi
.xam nessas regiões durante um tempo 
pouco favorável a uma identificação 
com os indígenas e conseqüente pene
tração dos seus conhecimentos e· dos 
seus segredos. 

O que Martius, Barbosa Rodrigues 
e Lacerda realizaram no munuo vege
tal, identificando plantas que entram 
no preparo do uraert ou curare, como 
os strychnos, pôde ser ampliado pelas 
coleções mais recentes de Ricardo Fróis, 
graças a um Krukoff . 

E, como Adolf Duck, o mais auto
rizado botã:qtco que vem percorrendo 
a Amazônia, muitos ·outros botânicos 
se interessariam pelo material que re
colhi em viagem pelo Papori, no Alto 
Rio Negro, porque boa porção dêsse 
material desfaz, em parte, a afirmati
va da preferência das Longaniaceae 
(Strychnos) no preparo do curare. 

E certos moralistas se escandaliza
riam diante de · outro material, não 
menos precioso, que é utilizado como 
anti-concepcional naquela região . .. 

Nesse mundo das plantas, que a 
atividade industrial indígena domina 
e lhe fornece providenciais recursos 
para a sua medicina e para os seus 
ritos de magia, há, além disso, as que 
fornecem alimentação aos peixes, às 
aves, aos mamíferos e aos insetos, sob 
a denominação geral de uat-baacé, em 
lingua Tucano: comida de peixe I 

Só a tamilla das Myrtaceas, por 
exemplo, espalhando-se pelas margens 
dos cursos d'água e pelos igapós, for
neceria aos estudiosos da botânica in
digena material para obras das mais 
úteis e valiosas . 

Como se vê, ràpidamente embora, 
ai está uma paisagem do conhecimen
to e do trabalho livre, individual ou co
letivo, da atividade industrial, da ação 
material do indio, tocada, muitas vê
zes, pela própria beleza primitiva . 

Oprimido social, dos que mais me
recem, em nosso país, especial respeito 
às suas reivindicações, porque a histó-, 
ria do trabalhador indigena veto até 
nós úmida do seu suor, das suas lágri
mas e do s~u sangue, vibrante de ódio 
e de represálias, oprimido social, o ín
dio viu chocar-se, desde os primeiros 
dias da nossa formação, o seu trabalho 
com o trabalho do conquistàdor luso, 
francês ou holandês . 

As reações que êsse fenômeno so
cial e econômico lhe produziram nalma 
e no tisico não tiveram ainda historia-
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dor à altura da sua dramaticidade, 
porque não só o trabalho indígena 
foi incompreendido, como desprezado, 
humilhado e deformadq. 

As suas energias passaram a ser 
conduzidas por um sistema de coloni
zação, a trabuco e a chicote, que, vêzes 
sem conta, culminava na sua morte ou 
na sua fuga, razão por que o índio era 
marcado, como as allmárias, a ferro 
em brasa . 

Essa incompreensão se dilatou até 
nóâ, pelo temPO afora, contrariando-se 
muitas vêzes, tôda a ação social, do 
govêrno, em favor dêsse trabalhador 
obscuro, negando-se-lhe, mesmo em 
face da legislação que visa defendê-lo, 
a assistência que dispensamos ostensi
vamente a débeis mentais e a doentes 
contagiosos . .. 

E um comerciante do Solimões ain
da reeentemente me declarava, alegan
do o seu conhecimento dos indígenas 
d&: região: "lndw só a bala". 

Enquanto isso, um povo, uma na
ção, certo, o México, onde a estrutura 
da nacionalidade se robusteceu por9um 
coeficiente mais volumoso e mais den
so do sangue indigena - enquanto is
so, lendo Lúcio Mendieta y Nufíez ve
rlf1co como se valoriza ali o trabalho 
do indio, mesmo çtaquele tipo que não 
construiu aL·lCla uma zona econômica 
apreciável. 

Orientando-se, cpmo êsse autor, por 
quadros etnográficos inéditos de Al
berto N. Chaves, quem quer que deseje 
ter uma visão do que é. o trabalho ali, 
do que é a economia, do que é a rela
ção da atividade do indio com a ati
Vidade dos seus contemporâneos, há de 
verificar quanto nos falta realizar no 
nosso pais, principalmente na Amazô
nia, nesse sentido humano . 

Dai o lembrar-me de sugerir, neste 
momento, a criação, em Manaus, de 
um Museu Etnográfico, com o m&.terial 
de que já dispõem várias entidades cul
turais dêste Estado, não sômente para 
que o apreciem turistas dlst>llcentes, 
mas para. que aprendamos, através do 
trabalho lndigena, a compreender-lhe 
a complexa psicologia, orientada sem
pre no interêsse da coletividade . . . e 
não na de um grupo ou na de um in
dividuo social. 

Não necessito afirmar que minha 
sugestão visa; especialmente, aprovei
tar essas coleções com a objetivida
de que nos impõe a posição do indio 

na nossa História e na nossa Economia, 
no seu trabalho de homem livre e, 
mesmo, de escravo, dominado pelos 
conquistadores, muitos dos quais ainda 
não haviam vencido, no seu intimo, o 
conceito de que o trabalho inferiori
zava a espécie humana . . 

E Visa mais: transformar, com a 
criação dêsse Museu, um material es
tático em material dtnllmico, no sen
tido da nossa economia, isto é, no sen
tido do seu aproveitamento racional, 
porque, como ensina Bogdanoff, estu
dando o mater1al1smo dlaletico, "o mo
do de produçãq da vida material de
termina, de maneira geral, o processo 
social, politico e intelectual da vida". 

Através dêsse Museu iríamos estu
dar como encorporar a ação do indíge
na à ação da sociedade atual, que tem 
o dever de transformar a Amazônia 
por processos científicos já hoje co
muns a outros povos. 

Grande parte das nossas 'popula
ções indígenas e grande parte da gente 
mestiça, do interior perderam inteira
mente ou substituiram, suas a1;1vidades, 
de pura origem primitiva, por . outras 
que a evolução das .indústrias, as exi
gências do comércio L-itemacional; e a 
guerra, - a. guerra até! reclamaram, 
- como na Batalha· da Borracha . 

Essas atividades industriais, - le
vantados os quadros etnográfl,cos das 
zonas econômicas da Amazônia, das 
zonas de eleição para esta ou aquela 
atividade, - poderiam ser ali concen
tradas e condm;_l.das, de modo a produ
zir no terreno econômico o que já nos 
está oferecendo mediocremente há mui
to tempo. 

E isso não se llm1te.ria apenas à 
atividade agrícola, mas à atividade in
dustrial, à valorização do homem pelo 
trabalho livre - ideal democrático de 
todos os povos do Universo. 

E a própria Arte se beneficiaria 
com os resultados da direção que se 
conseguisse dar à ação do índio, ao 
seu conceito e às variadas expressões 
do seu trabalho . 

Espero, pois, que não me aplaudam 
apenas a sugestão aqtú exposta, mas 
que me auxlllem. em torná-Ia realida
de os que acreditam, como eu, que a 
ciência econômica, como a ciência so
cial, não exige discursos, em favor dês
te povo ou daquele país mas, antes de 
tudo e sempre, - a ação! 
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Corografia paulista seiscentista 
(1633) 

O nome de João de Laet, como 
ninguém ignora, dos que sabem com 
alguma minúcia as cousas do Brasil 
é dos grandes, dos maiores nos fastos 
seiscentistas geográficos, escreveu re- , 
centemente o historiador Afonso de E. 
Taunay, em artigo p~a a Fôlha da 
Manhã, de São-Paulo. 

Os antigos enciclopedistas tinham
no em altíssima conta, mas os moder
nos de muito menor valia o conside
ram. Passou de categoria dos sábios 
para a dos eruditos divulgadores. E 
diversas das maiores enciclopédias re
centes nem lhe consagram mais arti
gos biográficos, como a italiana de Tre
canl e várias das edições da Britdnica, 
o que é aliás sumamente injusto. 

Nascido em Antuérpia em 1593 e 
falecido em Leyde em 1649, muito pou
co se conhece das três primeiras dé
cadas de sua vida . A partir de 1624 
vêmo-lo l:lm Leyde diretor da Compa
nhia das índias Ocidentais, recém
fundada . Calvinista, deixou a Bélgica 
submetida aos espanhóis, estabelecen
do-se na Holanda, onde logo lhe apro
veitaram os grandes préstimos. 

Foi então que, com o fito de tornar 
mais conhecidos os longínquos países, 
teatro das operações de sua Compa
nhia, empreendeu escrever em seu tem
po tão citada e elogiada obra do Novo 
Mundo ou Descrição das lndias Oct
dentais, que ·publicou em 1625 e em 
holandês. Pouco depois traduziu a obra 
para o latim sob o título Novus Orbts, 
descripttonis Indiae Occiàentalis ltbris 
XVIII (Leyde, 1633) . Teve êste livro 
divulgação européia a mais considerá
vel, verteram-no em 1640 para o fran
cês e o reimprimiram várias vêzes. 

Era para o tempo. excelente com
pilação das obras de geógrafos de vá
rias nações e dos itinerários impressos 
e manuscritos de vários navegadores. 

Também escreveu João de Laet 
uma série de monografias sôbre a Es
ganha, a França, os Países-Baixos, Por
tugal, a Alemanha, a Pérsia, números 
da larga coleção elzeviriana intitulada 
das Pequenas Repúblicas. 

Em 1642 deu multo que falar nas 
rodas cientificas a sua controvérsia com 
Hugo de Grotius · sôbre a origem dos 
autóctones americanos. Sustentou a 
tese de que êstes aborigenes formavam 
rnca à parte e habitavam o Novo-Mundo 
desde o dispersar dos homens. 

Dotado de extraordinária vivaci
dade mental, ainda produziu uma edi
ção das obras de Plínio, o antigo (Ley
de, 1635), deixando por concluir outra 
de Vltrúvio. Na opinião de uni de seus 
biógrafos - Eugénio Hubert, professor 
da Universidade de Liêge - foi João de 
Laet mais um vulgarizador do que um 
sábio, embora em todos os seus traba
lhos houvesse demonstrado quanto dis
punha de extensos e variados conhe
cimentos. O articulista do Dictionnatre 
Untversel du XIX-eme Siécle que dêle 
se ocupa afirma que os geógrafos, seus 
sucessores multo aproveitaram de seus 
trabalhos. 

Ainda em 1859 a, no tempo, tão 
prestigiosa Nouvelle Btographie Gé
nérale, publicada sob a direção de Hoe
fer, e editada por F1rmu Didot, consa
gra a Laet longo artigo. Recorda que 
era muito ligado ao famoso humanista 
francês Cláudio Saumaise (1588-1653). 

Sendo um dos poucos capazes de 
decifrar a letra dêste grande erudito, 
célebre pela ciência e a paciência so
crát.tta com que aturava a horrível me
gera a quem desposara. Recorda que 
Grotius tendo-se agastado na polêmica 
replicou-lhe Laet em 1644, com real 
felicidade. 

Duas obras notáveis Ugam o nome 
de João Laet aos fatos históricos e 
científicos brasileiros e americanos. 

\ 
A primeira é a sua História da 

Companhia das lndtas Ocidentais; a 
segunda é a Histórta Naturalts Brasi
ltae de Piso e Marcgrave a cuja edição 
presidiu, hoje traduzida em português 
e largamente comentada numa edição 
limitada, do Museu Paulista e de nossa 
iniciativa. 

Foi êle, aliás, quem decidira Marc
gra ve a vir para o Brasil, dando-lhe 
recursos para êste fim. E com o maior 
carinho acompanhou a confecção do 
magistral tratado do infeliz amigo, de
aparecido do mundo com trinta e qua
tra anos de idade e no maior viço do 
notável talento. 

Para compor o Novus Orbis valeu
se da maior e melhor bibltografia de 
que podia dispor. Em relação ao Brasil 
cita entre as fontes de consulta, as 
obras de H. Sta.de, Theret, J. de Levy, 
Cláudio . d'Abbeville. Iarricus (P. du 
Jarrlc) no Thesaurus rerum Indtcarum, 
Herrera, a Relação Anual que fizeram 
os Padres da Companhia de Jesus nas 
partes da lndta Occtdental e no Bra
stl, etc. 
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Alega ainda haver recorrido aos 
Roteiros de Portugal para o Brasil, füo
da-Prata, tndias-de-Portugal e Castela, 
de Manuel de Figueiredo, dos Roteiros 
de Jonls van Spielberg e Oliver van 
Nood, e L'Hermlte as coletâneas de 
Ramusio Hackhyrt, Purchas, La Popel
tinlêre Bergeron, etc. 

Vamos ver o que João de Laet em 
1663 inculcava aos leitores do seu No
vus Drbts sôbre a corografla pàullsta. 

Descrição do primeiro govêrno 
chamado São-Vicente 

O govêrno de "São Vicente" é o 
mais meridional de todos (do Brasil) e 
limitrofe das Provincias do Rio-da
Pra ta. Situa-se à altura de 24 graus 
e para o mar e para interior da terra 
firme tem limites Incertos ainda não 
assaz discriminados. 

Iarricus em seu Tesouro assim es
creve acêrca dêste govêrno: 

"O govêrno de São Vicente está si
tuado sôbre uma pequena baía .pelos 
24 graus de altura do Pólo-Sul sôbre 
a costa do mar e afastado de 40 léguas 
para o sul da cidade do "Rio-Iennero". 
Ali moram uns seis ou sete jesuitas 
que, zelosamente, cuidam da salvação 
das almas tanto dos portuguêses como 
dos brasillanos. 

Acham-se dispersos por diversas 
aldeias em tôrno da cidade e diària
mente correm ao seu encontro novos 
selvagens a lhes dar trabalho . 

Porque vão êles freqüentemente a 
uma região do interior do país, prin
cipalmente à dos "Carlos", que vivem 
na costa marítima, distantes da cida
de de São-Vicente cérca de oitenta lé
guas e espalham-se por perto de du
zentas léguas ao longo da dita costa, 
pois que êles chegam até o rio da 
Prata . 

E' a nação mais policiada e a mais 
civillzada de quantas há no Brasil e 
que, contràriamente ao costume das 
demais, veste-se com peles de animais. 

Têm bela aparência e alguns dêles, 
como alvura, não desmerecem da gente 
européia. 

Quando os portuguêses os pro
curam para traficar sobem aos seus na
vios sem receio e os portuguêses tam
bém circulam em suas aldeias com 
segurança como, se se achassem em 
suas próprias casas". 

:a:1e (larricus) , relata que no ano de 
1596 houve setenta dêles que por má 
fé foram levados escravos dos portu
guêses, tendo voltado graças aos jesuí
tas e que êstes selvagens são muito 
fiéis, mas que, devido ao receio dos 
portuguêses, nã.o ousam aproximar-se 
do govêrno de São Vicente . 

Daí procede que. por justo julga
mento divino, esta colônia e tôdas as 
mais que se mostram cruéis para com 
os filhos da terra decrescem dia a dia 
e que as outras, que os tratam bem, 
florescem mais 'e mais, diàriamente. 

Aos selvagens dêste. govêrno ami
gos dos portugu'êses chama "Juan Stu
dio os Tu.pinlkinsl "; que êle afirma 
viverem nas montanhas ocupando no 
interior das terras mais de oitenta'. lé
guas e quarenta ao longo do mar . 

Os "Carios" são os seus vizinhos 
ao sul e os "Tupinambas", grandell 
inimigos dos portuguêses, ao norte . 

Os padres da Companhia que ha
bitam nessas regiões mencionam em 
suas cartas anuais uma nação selva
gem que êles intitulam "Miramumimos 
ou Marumimus", nação andeja, furiosa 
e cruel, que outrora causou grandes 
danos aos portuguêses . 

Mas agora, graças ao labor dos da 
Companhia, ela se acha um pouco 
abrandada e começa a ser mais amiga 
e favorável aos portuguêses . 

Apesar disto muito dêste govêrno 
ficou despovoado pelas incursões dês
tes selvagens. Em todo o caso tal pro
cede sobretudo dos atos dos portuguê
ses, com os seus embustes e crueldades 
em relação aos indígenas, pois, muito 
embora os religiosos se esforcem para 
impedir que os selvagens sejam cruel
mente maltratados de qualqµer modo 
pelos portuguêses, ou arrastados alhures 
em cruel servidão, contudo os portu
guêses, tanto lá como em outros luga
res, não acabam com as crueldades e 
embustes e abusivamente usam dos 
hábitos dos religiosos a fim de mais 
facilmente atraírem, nas malhas de 
suas rêdes, êstes pobres miseráveis, 
com grande prejuízo, como é de espe
rar da Religião Cristã . 

A cidade principal dêste govêrno 
chama-se "Sanctos" e está afastada de 
cêrca de quarenta léguas do "Rio-Ien
nero", das bandas do sul, a três ou 
quatro do mar, no fundo de uma abra, 
onde os grandes navios podem ancorar, 
carregar e descarregar cômodamente. 
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Esta cidade não é muito grande e 
apenas conta umas oitenta casas ou 
um pouco mais. 

Já passou por diversas provações. 
Foi tomada e saqueada pelo valoroso 
cavalheiro Thomas Cavendish no ano 
de 1591 e por êle dominada por espaço 
de mais de dois meses . Entre outros · 
despojos estava um pouco de ouro que 
os portuguêses contavam ter sido tra
zido, por selvagens, de um lugar vul
garmente chamado "Piratinlnga", onde 
diziam que atualmente os portuguêses . 
têm uma mina. 

I 

Havia três aldeias com os respec
tivos engenhos de açúcar, que de lon
ga data pertenciam a esta cidade. 

Fui informado, por certo belga, 
que ali residiu nos anos passados de 
que esta cidade (Santos) está situada 
perto da ponta da ilha de Santo-Ama
·ro, ·a mais ou menos três léguas do 
mar, e defendida por um baluarte do 
lado do rio, que neste lugar, tem cêrca 
de meia légua de largura e suas cinco 
braças de profundidade ( 11 metros) . 
Conta ainda duas fortalezas, uma do 
lado do sul e outra no meio da cidade, 
umas cem casas, ou talvez mais, e du;.. 
zentos habitantes, em parte portuguê
ses e em parte mestiços, igreja paro,.. 
quial, um mosteiro de beneditinos e 
um colégio da Companhia . 

A entrada do põrto chama-se Bar
ra-Grande. 

A outra cidade chama-se São-Vi .. 
cente . Dista da precedente três 01i 
quatro léguas, para o lado do sul, ou 
como outros dizem, uma apenas, vila
zinha assaz bonita, mas cujo pôrto 

não ·oferece comodidades, sendo quase 
inaccesslvel aos grandes navios. · 

A oito léguas desta, para dentro 
das terras, os portuguêses habitam as 
duas' aldeias de Tanse e Canamo, ricas 
em trigo e outrora lindeiras di:>s doml
nios portuguêses ·por êste lado . 

Soube pelo mesmo belga que esta 
aldeia contará umas sessenta ou seten
ta casas e . cêrca de cem habitantes 
portuguêses e mestiços, e que há por 
ali três ou quatro engenhos de açúcar 
que lhes pertencem. 

A terceira cidade, como escrevem 
os portuguêses, chama-se Itanhaim . 

Ora, êste belga assinalava ainda 
Cananéia. que estão (sict ao sul de 
São-Vicen~; a. saber Itanhaim a dez 
ou onze léguas da citada São-Vicente, 
e Cananéia., a cêrca de quarenta, ou, 
segundo outros trinta e cinco; ora esta 
Cananéia são (sic) duas ou três aldeiaa 
ou arraiais (sic) que não têm fortifica
ções e onde pequenos navios ou barcos 
podem fàcllmente ir. 

Destarte a costa marítima acha-se 
assim disposta: da bala de São-Vicen
te até a Barra, que êles chamam Gran
de, há três léguas, por esta sobem os 
navios, até mesmo os muito grandes 
até a cidade de "Sanctos" . . 

Desta barra até uma outra, que 
êles chamam Barra de Britioca, há 
quatro ou cinco léguas mais para. o 
norte. Por esta Britioca só barcas po
dem subir até a cidade de "Sanctos". 

Exatamente em sua embocadura e 
sôbre uma ponta arenosa, acha-se uma 
pequena fortaleza de pedra". 

~ Envie os llnos de 1111& autorta. ou os que 1141 e.ncontrem em dupllcata em 11eu poder, t 
_. B1bllotec:a Central do Conselho Nac1onal de Georrafla, para maior beneficio da cuUura 
ceocrUlca do Bruil · 



Contribuição ao ensino 

Os Problemas da Economia ,Nacional - As 
Condições · Básicas: Saneamento; Mão de Obra 
e Técnica; Transportes; Combustíveis; · Cré~ito 

- -A Independência Econômica. 
(II) 

(Programa de Geografia-Curso Colegial) 
Prof.ª LiA QUINTIERE 

Da Secção Cultural do C .N.G . 

1:ste novo plano é publicado, como aliás todos os outros, com o mesmo crité
rio de sugestões ao professor e não em caráter oficial. Não .sendo rlgido pode ser 
adaptado ao nlvel mental da turma assim como permite ao professor dar a 
aula de acôrdo com o seu método e a sua personalidade. Dêste modo os planos 
de aulas variarão direta e indiretamente conforme os alunos e o professor . 

C - TRANSPORTES - COMBUSTtVEIS 

i,o :_ Traruiportes 

1.ª parte : Importância da troca dos produtos de diferentes regiões (comércio e 
economia) . A troca e a necessidade de transportea . . Diversidade de 
meios de transportes. Exemplos. 

2.ª parte: Condições naturais para os transportes no Brasil 

. a) Relêvo - estrh~ planlcies separam o mar das escarpas do planalto. 
Dificuldades para os tran~portes (numerosos túneis da serra 

do Mar) . 
- importância das gargantas e dos vales para as estradas de 

ferro e de rodagem. Ex . : Cruzeiro, João-Aires, Estrêla, 
Cubatão . 

- as planícies do sul facilitam _os trtnsportes terrestres. 

b) Rtos - rêde amazônica francamente navegável. 
- os rios do planalto correm para o interior . Grande número de 

quedas d'água dificulta a navegação . 
. - regime irregular (quase sem navegação nas estiagens) ; entu-

lhamentos . Ex. : São-Francisco, Paraguai. · 

e - Litoral - trechos retilíneos: Nordeste, Rio-Grande-do-Sul. 
....:. numerosas pequenas baías, portos movimentados; navegação 

interior, Ex . : Guanabara, TodO&l:os-f;lap.~ lagoa dos Patos. 
- intensa navegação de cabotafem. · \ 
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d) ..:.... Clima - importância do regime de chuvas para os rios (erosão). 
- conservação natural das estradas no Nordeste em contraste 

com as do sul (relação com o regime _de chuvas). 

3.ª parte: Os transportes no Brasil 

a) Classificação: terrestres, maritimos, fluviais e aéreos. 

b) Meios de transportes 

· 1. terrestres - O homem; os animais (o burro e o transporte de carga 
no interior). 

- Veículos - condições: necessidade de maior velocida
de e segurança, possibilidade de transpor
te de maior quantidade de carga (frete 
mais barato). 

2. aquáticos - Meio mais barato e mais moroso 

- Tipos: fluviais:..._ gaiolas, vaticanos, chatas, montarias. 
maritimos - jangadas, saveiros, canoas. 

3. · aéreos - O avião. 

c) Vias de comunicação 

1. as estradas - Tipos: trilhas, caminhos, estradas carroçáveis, rodo
vias, ferrovias. 

- As rodovias - Adaptação ao relêvo e ao clima 
(necessidade de obras de engenharia e de revesti
mento) . Veículos baratos, viagens rápidas, condu
ção das mercadorias de porta a porta. As grandes 
ródovias modernas brasileiras: Rio-Petrópolis, 
Vias Anchieta e Anhanguera. 

- As ferrovias - Dificuldades do meio fisico. Con
servação mais fácil, fretes baratos a grandes dis
tâncias. A construção exige grandes capitais . Os 
capitais nacionais e estrangeiros. As estradas 
federais (E. F. Central ·do Brasil), estaduais 
(Viação Férrea do Rio Grande do Sul) e parti
culares (Cia. Paulista de Estradas de Ferro). Im-

. portància das estradas no povoamento e aprovei
tamento das zonas novas. 

- Distribuição atual das principais vias de trans
portes: dos portos divergem para o interior. 
Adensamento nas Regiões Leste e Sul, mais po
voadas e mais ricas. No Nordeste vias férreas 

• isoladas; o papel das rodovias como elemento de 
ligação entre elas. 

2. As vias Aquáticas - fluvial: condições de navegação. Tipos de em
barcações, em geral antiquadas ·e deficiente.a. 

- marítima: portos e sua localização (baias, es
tuários, lagoas, recifes). Os portos organizados. 
Importância do hinterland para a vida do pôrto. 
Função dos portos relacionados com o comércio 
mundial (Rio-de-Janeiro,. Santos, Recife, Salva
dor) e com o comércio regional (Ilhéus, São
Francisco). Necessidade de maior frota mer
cante nacional. Dependência do transporte es
trangeiro. · 
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3. As· rotas Aéreas - o avião e sua importância rio transporte de homens 
.J e de carga. Condições próprias ao desenvolvimento 

4.ª Parte - Conclusão 

. da navegação aérea no país (grande extensão 
territorial, pouca nebulosidade no Nordeste). Mul
tiplicação de aeroportos. 

a) Deftciéncta de transporte devido à grande extensão do pais, às 
condições naturais do melo físico e à falta de capitais. 

b) Adensamento dos transportes no litoral e zonas mais próximas. 
Predomínio do transporte fluvial na Região Norte, das rodovias 
no Nordeste, dos transportes terrestres nas Regiões Leste .e Sul. · 
O papel do avião em todo o país. 

c1 O transporte como elemento .de povoamento no passado e no 
presente. Exemplos. 

(Continua no próxtmo número> • 
MATERIAL DIDATICO: 

Mapa da rêde de transportes ferroviário e rodoviário 
Fotografias - Estradas na serra do Mar 

- Embarcações fluviais 
- Põrto marítimo; fluvial . 
- Estradas na época da chuva 

"TiPQs e Aspectos do Brasil" - Coletânea da Revtsta. Brastletra de Geogratta.. 
GEOGRAFIA. 
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..... 
Se precisar de alguma lnformaçllo sõbre a reorrafla do Brasil, dlrUa-n ao Conselho 
Nacional de Gt>ografla, que o atenderá prontamente - IO a consulta nAo fllr de carAter 

strlloso. 



As Listas de Fatos a Observar nos Trabalhos· 
Geográficos de . Campo * 

HILGARD O'REILLY BTERNBERG 
Professor da Faculdade Nacional de Filosofia 

Embora constitua uma simplificação, pode-se dizer que a essência do autên
tico trabalho geográfico consiste em, (1) observar, (2) registrar ,e, implicita
mente, localizar), (3)" descrever e delimitar e (4) correlacionar e explicar os 
elementos constituintes da paisagem , As duas primeiras fases se efetuam, por 
excelência, no campo, sendo comum realizar-se na gabinete, à luz dos dados 
priêviamente coligidos, uma parte da descrição, da delimitação, da correlação e 
da explicação. Cumpre tratar aqui principalmente da coleta de informaçõ~s no 
campo.• 

1 . OBSERVAÇAO • 

a) Reconhectmento inictal. Segundo aconselha o professor Deffontaines, o 
geógrafo, ao chegar à região a ser estudada, deve, incontinenti, subir a uma 
colina, campanário, tôrre ou montanha: "tste primeiro encontro é emocionante".' 
Devemos anotar sem demora as nossas primeiras impressões, que, via de regra, 
se desvanecem ràpidamente e que, no entanto, "têm um :valor excepcional, po~ 
é como se estivéssemos vendo melhor e com maior acuidade, com maior ativi
dade".' 

Ordinàriamente, devem-se utilizar algumas horas ou alguns dias (dependen
do da ordem de grandeza do problema) em percorrer ºràpidamente a região a . 
estudar. be reconhecimento inicial dará uma visão das relações gerais da 
paisagem e proporcionará elementos com que planejar uma campanha sistemá
tica de estudos. 

Em regiões de grande extensão, sendo impossível o estudo pormenorizado 
de tôda a área, o reconhecimento inicial permite escolher algumas localidades 
típicas, que serão então objeto de estudos minuciosos. 

Mesmo que o professor conheça a região · ou já tenha percorrido a mesma 
em excursão preliminar, o reconhecimento inicial em companhia dos alunos não 
deve, ordinàriamente, .ser omitido. . 

b) Algumas normas a seguir . Além do reconhecimento inicial, é necessário, 
como salientam Jones e Sauer, • rese,rvar tempo suficiente para a observação 
reflexiva, feita do alto de elevações fávoráveis. 

Só se devem fazer generalizações, cr;mtinuam os citados autores,• com extre
ma precaução e depois de muita observação e reflexão. O geógrafo precisa evitar 
dar importância demasiada às influências geográficas, deixando de anotar outros 
tatôres, não geográficos. 

• Trecho do relatório Uma "'°gem de eatudo" ao" B.!tad-0.! UnWa.! da A~rica do Norte, 
apresentado ao diretor da Faculdade Nacional de Filosofia, onde são dillcutldos, como contribuição 
para o desenvolvimento dos estudos geográficos naquela Faculdade, vários aspectos da técnica 
do trabalho de campo e da organização do11 laboratórios de Geog·rafla. 

1 ~ coleta de Informações compreende, ainda: a pesquisa blblfográtlca, o estudo de fotografias 
aéreas, cartas e material congênere, a pesquisa nos serviços especializados, etc. 

1 N. da R. - Depois de tratàr da observação noe trabalhos de campo, o Relatório aborda 
.outros tópicos relativos à realização dêsses trabalhos, tais como "Registro", "Inquérito geográfico • 
e entrevistas", "Coleção e preparação de amostras", etc. 

1 Pierre Deffontalnes, PetU Gu'de du Vo11ageur AoUf, I.uoudun: Laboureur et Cle., 1988, 
pq.10. . 

' Pierre Deffontalnes, loc. ou. 
1 Welllngton D. Jones e Carl O. Sauer, "Outllne for lrteld Work ln Geograplly•, Rprlnt~d 

from the Btdlefü1 of the Amctrican ~grapMcaJ 6ociet11, 1916, Vol. Jl:LVII, pág'. lllll. · 
• Loc. cit. 
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O estudante de ~ografia novato tende ~ fim comum cotn os turistas - a 
ser mais fortemente impressiQnado pelo que vê de anormal na paisagem, em 
vez de notar com cuidado os seus tr~ços normais. Cabe ao proféssor canalizar 
a observação do estudante para a bu8ca daquilo que é típico. O reconhecimenta 
irucial proporciona uma oporturudade favorável para êsse fim . A lista de "fatos 
a observar", tratada a seguil'I, também acostuma o estudante a procurar o 
normal . 

c) Fatos a observar. J\. necessidade de uma lista de fatos a observar no 
terreno, isto é, de um plano descritivo geral que oriente a coleta de dados no 
campo é ponto pacifico. Tais listas têm como principais finalidades (1) esti
mular a observação do maior número possível de formas integrantes da paisa
gem e <2> sistematizar a observação geográfica. 

O plano deve ser preparado, sempre que possível, tendo em vista as condi
ções particulares da região. Cada região deve, pois, ter o seu próprio plano. 

· Questionários ou listas de aspectos e fenômenos a observar têm sido publicadas 
em número considerável,' sendo geralmente de caráter bastante generalizado 
e aplicando-se de modo indiferente a regiões inteiramente diversas. Oferecem, 
a maioria das vêzes, sugestões valiosas para a orgaruzação de um questionário 
destinado a uma região especifica e devem sempre ser utilizadas quando fôr 
impossível preparar um plano especial. Tal é o caso de :um questionário ou 
lista de observações organizada por Welllngton D. Jones e Carl O. Sauer. • De 
estrutura bastante equ111brada, nela se encontram encorporadas sugestões de 
autores como H. H. Barrows, Douglas W. Johnson, Wallace A. Atwood, Isaiah 
Bowman, William H. Hobbs, Mark Jefferson e Balley Willls. Só a colaboração 
de tão conhecidos geógrafos. norte-americanos justificaria a transcrição do ques
tionário de Jones e Sauer, cujo texto, com uma ou outra pequena modificação 
exigida pela tradução, é o seguinte: · 

OBSERVAÇÕES DE CAMPO 
1. Topografia 

a> Altitude e relêvo relativo; relações com o nível de base . 
b) Os grandes traços (planícies, planaitos, montanhas); relações gerais 

· entre êstes elementos; relação da região com as regiões circundantes. 
c) Características detalhadas da região. Elevações: área, distribuição, 

dirçção e declividade da& encostas . Vales: distribuição, tamanho e 
forma; direção do vale principal e dos vales tributários, declividade 
das paredes dos vales e. do fundo dos vales, extensão das planícies 
inundáveis, terraços; relação entre o tamanho do rio e o tamanho 
dos vales . Configuração dos limites entre elevações e baixadas. 

d) Tipos de topografia segundo a origem: influência das rochas e da 
estrutura, da declividade dos rios, dos processos geomorfológlcos, do 
estágio do ciclo de erosão em que a região se encontra, e de prévios 
ciclos de erosão .• · 

e) Regiões topográficas: bases de diferenciação e natureza dos limites. 
f) Efeitos da topografia sõbre o clima, a flora, a fáuna, as indústrias, 

transportes, etc . 

2. Hülrogra!Ja 

a) Rios e sistemas fluviais: número, largura, profundida e volume dos 
cursos d'água; variações de descarga, áreas sujeitas a inundações, 
freqüência e duração das enchentes; declive, erosão e deposição; 

• Há também verdadeiros manuais para trabalho de campo, tendo ficado célebre, entre as 
obra.s mais antigas e mais volumosa.s, a de von Rlchthofen : Ferdlnand Frelherr von Rlchthofen, 
FU.hrer fur Forachungsre'8enàe (Hannover, Verlag von Gebrüder Jãnecke, 1901; 1.• Impressão em 
1886) xlt, 734 páginas. :ltste alentado gula constitui verdadeiro tratado de geografia flslca, pois 
não se limita a dissertar sôbre os preparativos e métodos do trabalho de campo: ao orientar as 
observações do leitor nos diferentes ramos da fisiografia, sistematiza conhecimentos, esboça teorias 
e sugere problemas. ª Ofl. cO. 

• E de deposição. B. O'R. s. 
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configuração do leito, mudança de leito, natureza do leito; origem, 
idade, ajustamento ou falta de ajustamento com relação à estrutura 
e às modificações da drenagem; rêde hidrográfica; área e natureza 
da bacia. 

b) Lagos e lagoas: distribuição, número, tamanho, profundidade, rela
ção com os rios e com as águas subterrâneas, natureza das margens; 
origem dos lagos; alterações do nível da água, da área, da superfí
cie, das margens e da salinidade , 

c) Pântanos e brejos: . superficie, distribuição, natureza, relaçã9 com o 
regime dos cursos d'água; origem e modificações. 

d) Drenagem subterrânea: relação com o .número, tamanho e descàrga 
dos cursos d'água; variações no nível hidrostático; fontes e poços, 
distribuição, tamanho, flutuações de nível e de descarga, qualidade 

· da água, relação com a estrutura geológica; formas produzidas pela 
ação da água subterrânea, tais como cavernas, sumidouros e pontes 
naturais. 

e) Relações da hidrografia com o clima, a vegetação, a fôrça hidráu
lica, a navegaçã.o, os transportes, o suprimento d'água, a irrigação, 
o uso e aproveitamento de regiões alagadas e pantanosas, as esta
ções de cura e recreio e a distribuição e a natureza da população. 

3. Solos 

a) Tipos: distribuição; caracteres físicos, origem, composição mineral, 
textura, . teor de húmus e de água, profundidade e natureza do 
subsolo; regiões pedológicas . 

b) Relação com a vegetação nativa . 
c) Utilização quanto aos efeitos da resistência à sêca, resistência con

tra a erosão, rapidez de exaustão; natureza das culturas; ut1llzação 
dos solos inadequados para a agricultura ; valor das terras e~ dife
rentes solos . 

d) Problemas de conservação do solo: restauração de solos e'sgotados ; 
contrõle de erosão; melhoria dos solos que apresentam condições 
dE!sfavoráveis à cultura, tais como excessiva acidez, aJ.calinidade, etc. 

oi. Recursos minerais 

a) Variedades: distribuição; condições estruturais, fisiográficas e cli
máticas que afetam a distribuição, a qualidade, a qu~ntidade e a 
accessibilldade. 

b) Explotação. (vide 12 d) . 

5 . Tempo e clima 

a) Observações meteorológicas: amplitude diária da temperatura, · má- , 
xima e mínima absolutas, duração do período de crescimento, proba
b111dade de geadas no princípio e no fim do período de crescimento; 
temperatura sensível, umidade, índice ·de evaporação; nebulosidade 
e insolação; orvalho, neblina, cerração; distribuição sazonária, fre
qüência e características da chuva, da saraiva e da neve; duração 
do revestimento de neve; fôrça e direção dos ventos; tempestades; 
freqüência de mudanças do tempo, etc. 

b) Conclusões relativas ao ·clima baseadas nas características da topo
grafia, do solo, da drenagem, da vegetação e das culturas. 

c) Regiões climáticas: bases de sua determinação; largura da zona de 
transição. 

d) Provas de mudança de clima. 
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6. Litoral 

a) Configuração horizontal e vertical das costas; promontórios, penín
sulas, ilhas, baias, estreitos, praias, barras, restingas, mangues e 
outras formas; origem e idade do· litoral, inclusive mudanças de 
nível, erosão de promontórios e ilhas, deposição; naturem e origem 
dos ;portos . 

b) Marés, correntes costeiras, ondas; seus efeitos na modificação · do 
litoral. 

c) Influência das condições do litoral sôbre a navegação, a pesca, as 
estações de cura e recreio e a distribuição da população. 

7 . Flora 

a> Vegetação nativa: espécies caracteristlcas, associações vegetais; as
pecto, densidade, riqueza e distribuição em relação ao clima, ao solo, 
ao nível hidrostático e à topografia. 

b) Influência sôbre a colonização e o desenvolvimento da região; mu
danças na vegetação causadas pelo homem. 

8 . Fauna 

a> Tipos de animais, distribuição com relação à vegetação, ao clima, à 
topografia e ao solo . 

b> Influência sôbre a colonização e o desenvolvimento da região; mu
danças na faul?-a causadas pelo homem . 

9 . Caracteres da populaç4o 

a> Físico, saúde, ·traços caracteristloos. 
b) Condições sociais: costumes, vestuário, llngua, religião e condição 

politica. 
c) Edlficl~: _arquitetura, materiais ut111zad~, mob111ário, estado de 

conservaçao. 
d> Raças: distribuição, caracteristicas; influência do melo, com espe

cial referência ao ~esenvolvimento diferente de grupos étnicos di
versos em idéhtlco meio e à ·soorevivêncla de car&.cterísticas e ins
tituições adquiridas no melo anterior (um problema geográfico fun
damental, de grandes complexidade, cuja interpretação requer muita 
cautela e, em muitos casos, não pode ser realizada) . 

10. Exploraç6es, colont2açl!o e desenvol~mento 

a> Explorações: data e natureza, itinerários, influência sôbre a colo
nização. 

b) Colonização: localização das regiões povoadas e razões para a sua 
escolha; nacionalidade e caininhos de penetração dos colonizadores; 
ocupação e modo de viver, meios de comunicação e organização 
politica. 

e> Etapas no desenvolvimento da região. 

11 . Dtstrtõutção da populaçc!o· 

a) Densidade da população e mudanças de densidade condicionadas 
por fatôres geográficos e outros fatôres. 

b) População rural: distribuição; localização e plantas das aldeias e 
grupos isolados de fazendas; indice de crescimento comptu·ado com 
o da população · urbana . · 
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c) . População urbana: localização, tamanho, crescimento e planta das 
cidades; bairros comerciais, residenciais e industrialB; distribuição 
da população por raças, rendas, etc., densidade de população e valor 
de terrenos segundo os bairros . 

d) Imigração e emigração: procedências e destinos; razões para os des
locamentos e os efeitos econômicos, sociais e politicos dos mesmos. 

12 . Atividades econômicas 

a) Agricultura. Tipos de agricultura : (1) culturas; tamanho, localiza
ção e forma das fazendas e dos campos; proporção de ·terras culti
vadas; variedades, produção, vantagens e desvantagens de cada 
cultura ; mercados e métodos de venda; (2) criação: tamanho e 
localização das fazendas, proporção de terras usadas para a pasta
gem, natureza e qualidade do gado, tamanho dos rebanhos; méto
dos de criação, de prepar·ação para o mercado e de embarque; van
tagens e desvantagens da região para a criação de gado; (3) com
binação de lavoura e pecuária ("agricultura mista"); ( 4) laticinlos, 
avicultura, horticultura e fruticultura, como parte da economia 
geral da fazenda e como indústrias independentes. Valor das terras, 
proporção de terras aproveitadas e não aproveitadas, tamanho e 
uso das áreas florestais ; tipo e valor das benfeitorias da fazenda , 
tais como edificios auxiliares e cêrcas; influência do tipo de ativid.ade 
agricola sôbre a distribuição de população e as condições sociais; 
mudanças nos usos agricolas, introdução de novas culturas e de 
novos tipos de atividade agricola; aumento ou · redução da área 
produtora. 

b) Indústrias florestais: localização e tamanho das florestas; na
tureza das madeiras, quanto a. espécie, quantidade e .qualidade; 
métodos de extração; caráter e distribuição da indústria madei
reira, das indústrias de polpa de madeira e de carpintaria, outras 
indústrias florestais, tais como extração de ·terebentina e de tanino; 
indústrias derivadas; valor dos produtos; transporte e mercados; 
desenvolvimento futuro, necessidade e possibilldades de conser
vação, relaçãq. com a agricultura e a manufatura; condições e 
caracteristicas dos trabalhadores. 

c) Caça e pesca: produtos; possibilldade de domesticação de animais; 
influências econômicas e sociais, especialmente no desenvolvimento 
tln1dial da região. 

d) Indústrias minerais (Vide 4): distribuição de minas, talhos a céu 
aberto, poços, etc.; métodos de produção, perdas e residuos;. acces
sibilidade de fôrça; mercados; regiões competidoras; efeito sôbre 
outras indústrias; futuro das indústrias minerais e influências sô
bre o futuro da região; natureza dos centros de mineração; vidà e 
caracteristicas dos mineiros. · 

e) Manufaturas: distribuição, influênciada pelas matérias primas 
(de origem local ou importadas), fôrça, braços, transporte, merca
dos, capital, iniciativa individual; tamanho dos estabelecimentos; 
crescimento e modif1cações das indústrias; relação das indústrias 
manufatureiras entre si e com outras indústrias nas diferentes etapas 
do desenvolvimento da região; relações com áreas competidoras; 
condições sociais e lnterêsses poUticos; o futuro das indústrias exiB-
ten tes e possibilidades de novas Indústrias. · 

f) Transporte: picadas, estradas, rios, canais, lagos, ferrovias; etc.; 
distribuição e caráter das rotas, no que diz respeito a influência 
da topografia, dos solos, da geologia, da drena~em, do clima, da 
vegetação, dos recursos natura1s. das indústrias e da população; 
importância no desenvolvimento da região; efeito das condições do 
transporte sõbre as atividades e o caráter dos habitantes; proble
mas . de transporte em diferentes épocas. 



g) 

" CONTRIBUICÃO AO JCNSINO 

Comércio: interno e externo; procedência e destino das merca
dorias; métodos de transporte; pequenos volumes ou frete a gra
nel; rotas de comércio; centros de comércio, cidades, povoados, 
armazens rurais, áreas tributárias de cada um; competição entre 
os centros, vantagens e desvantagens de cada centro; comércio geral 

. ou especializado; barganha; mudança no caráter do comércio 
durante o passado e prováveis mudanças no futuro; influência do 
comércio sôbre a distribuição e natureza dos habitantes. 

h) Comércio de recreio e turismo: tipos de localidade de recreio; 
atrativos, duração da estação, procedência dos visitantes; accessi
bilidade; influência geral sôbre as localidades intereSBadas . 

1) Importância relativa das diferentes atividades econômicas;grau de 
especialização atingido pelos trabalhadores. 

13 . Regt6es Geográficas 

a) Distinguir como regiões geográficas, regiões em que há unidade 
fundamental do meio fisico e, conseqüentemente ' de condições"' eco
nômicas (Dryer) . Deve-se levar em conta, na diferenciação de tais 
regiões, a topografia, a drenagem, o clima, a . vegetação, os solos, 
os rec.ursos minerais e a posição com relação a .outras regiões. 

b) Limites: modo pelo qual são determinados, nítidos ou impreclsoa 
(zonas de transição) ; relação com as fronteiras politicas . 

Os estudantes encontrarão provàvelmente algumas idéias estimulantes nesta 
lista de quesitos, muito embora não abranja todos os pormenores da paisa
gem tisica ou cultural. 

É evidente, por exemplo, que o fundamento geognóstico da paisagem não 
é examinado nessa lista com muita minúcia ; assim, com proveito, a ela se 
poderia encorporar, entre ·outros acréscimos, o esquema de observações de Pas
sarge quanto aos característicos petrográficos do ponto de vista de sua influência 
geográfica, isto é, de seus efeitos sôbre as formas da superficie: ' 

Resistência füd.cn. 

Rochas friáveis, fà.cilmente erodidas 
Rochas de resistência intermediária 

muito fraturadas (zerklüttet) 
moderadamente fraturadas 
pouco fraturadas 

Rochas de elevada resistência 
muito fraturadas 
moderadamente fraturadas 
pouco fraturadas 

Resistência química e solub1Udade 

Fàcilmente solúveis 
altamente permeáveis 
moderadamente permeáveis 
relativamente impetmeáveis 

Moderadamente sujeitas a ,solução e alteração quimlca 
altamente permeáveis 
moderadamente penneávei.8 
relativamente impermeáveis 

Resistentes u 

JD Melhor seria dizer fl048'MUdad68. H. O'R . S. 
u "Physlologleche Morphologle". Citado por Carl O. Bauer, The MoT'f)holbD'lf of LattdacaJ>tJ, 

{Unlveralty of Call!ornla Publlcatlolll! ln Geography. Vol. 2, Berkeley, Callfornla: Unlveralty of 
Calltornla Prese, 1925) pá&' . 98. Em trabalho po11terlor Passar&"e previu uma categoria especial 
para u rocha.ti •ujeltaa à aollfluxão ("fluktlonsfllhlg") . 
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Inúmeras sugestões para o tratamento de outros aspectos, mais acentua
damente geológicos, são encontrados, por exemplo, no clássico livro de C. W. 
Hayes." . . - · 

Mas não é só a parte dedicada à Geografia Física que pode ser tratada 
com mais minúcia. Também os quesitos referentes aos aspectos culturais se 
prestam a sucessivos desdobramentos. · 

Já ficou dito qué o melo de transporte a ser empregado influi no planeja- ' 
mento do trabalho de campo. O geógrafo tem freqüentemente ocasião de utilizar 
vários meios de transporte durante suas viagens: trem, caminhão, cavalo, embar
cações, etc. O horizonte de observações, se me permitem a expressão, varia 
segundo o meio de transporte utilizado: os fatos observáveis apresentam 
diversidades regionais mas também 'Variam segundo o modo pelo qual o obser
vador se desloca. A{) geógrafo que viaja de avião é dado observar certas for
mas da paisagem geogtáfica que escapam à observação daquele que se trans
porta por estrada de ferro e vice-versa. Disse acima que a lista de "fatos a 
observar" deve ser. preparada visando as condições particulares da região -
acrescentarei que ela deve também atender ao meio de condução empregado. 
Seja, por exemplo, o caso de uma viagem fluvial: apenas à guisa de ilustração, 
permito-me sugerir alguns quesitos especiais que o geógrafo poderá anotar, 
como fruto de sua própria observação e de inquéritos bem conduzidos. Além 
dos fatos gerais, como os lembrados na Usta de Jones e Sauer, começará por 
observar a própria embarcação em que viaja, dela estendendo as suas obser
vações a outras embarcações encontradas, às margens, etc. Para que essa lista 
não se alongue, limito-me a citar alguns fatos referentes à paisagem cultural: 

OBSERVAÇÕES DURANTE UMA VIAGEM FLUVIAL 

<Geografia Cultural> 
1, Embarcações 

• 

a) Construção. Material empregado: madeira, ferro, etc; no caso de 
madeira, construção monóxila (tipo ubá) ou com tábuas (lisa ou 
imbricada). Dimensões <comprimento, bôca, calado, guinda, etc.) 
e tonelagem. Formá do casco. Características e nomenclatura re
gionais: Embarcação fabricada no local ou importada (nêste caso, 
proveniência) . Artifícios empregados para aumentar a capacidade 
ou a estabilidade das embarcações (ajoujos, etc.). 

b) Propulsão. A vapor ou a motor de explosão: hélice ou roda (de 
popa ou lateral); a vela: material, número e forma, mastros e 
vergas, manobras; propulsão p.:la fôrça muscular do homem: remo 
<um ou dois remadores por bancada, forma do remo, uso do remo 
como leme), varejão ou sirga; sem propulsão própria: chatas, bal
sas, etc. (correnteza fluvial, maré ou reboque e, neste caso, número 
de unidades rebocadas). Propulsão mista. Propulsão variável <por 
exemplo, uso do remo, do varejão ou da sirga, na falta de vento, 
utilização de meios de propulsão diversos, segundo a embarcação 
sobe ou desce o rio. 

c) Combustivel. Natureza <lenha, óleo cru, etc.). Postos de abaste
cimento; combustível extraido no local ou importado <neste caso, 
proveniência) . Freqüência e demora das paradas para abasteci
mento de combustivel. Processo de abastecimento (manual. dis
positivos mecânicos, etc.) . Proprietários dos postos; contratos com 
as emprêsas de navegação para fornecimento de combustível e 
com os proprietários dos terrenos para retirada do mesmo, no 
caso de lenha, por exemplo. Deslocamento dos postos por esgo
tamento do combust1vel local. Gênero de vida dos pequenos nú
cleos de população em tõrno dos postos de abastecimento. 

ª Battdbook for fteltl 11eo1o11wte. 2.• ed. IX, 169 p6'rs. New York, 1909 (A primeira edição 
sob o titulo "Handbook for fleld geologlets ln the Unlted Statee Geoloirlcal Survey", 159 plig1., 
foi publicada pela U. S. G. S. em 1908 para uso oficial). 
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d) Tripulação. Número e grau de especialização dos membros da equi
pagem. Emprêgo permanente, provisório ou sazonário. Será útil, 
em certos casos, conhecer a nacionalidade ou naturalidade dos tri
pulantes segundo as funções que desempenham. 

e) Navegação: com prático ou com agulha. 

f) Comunicações. Existência de rádio telegrafia a bordo. Sinais con• 
vencionais (bandeira, tiro de rifle, etc.), com que a população ribei
rinhá se comunica com as embarcações quando, por exemplo, existem 
passageiros ou carga para embarcar. · 

g) Propriedade. Emprêsas particulares, autarquias, etc. 
0

A navegação 
como principal atividade das companhias concessionárias ou de 
natureza ancllar, destinada a transportar produtos explorados 
pelas mesmas: 

h) Conservação e reparos: instalações para êsses fins, sua localização. 

· 2. Transporte de passageiros e de mercadorias por via fluvial 

- 5 -

a) Movimento das populações. Número de passageiros (de 1.ª classe, 
de 2.ª, etc . ), ocupação, sexo, idade; procedência e destino. Motivo 
da viagem. 

b) Movimento das mercadorias. Procedência e destino: matérias pri· 
mas e produtos manufaturados · embarcados ou desembarcados em 
cada pôrto; difereriça nas mercadorias transportadas rio abaixo 
e rio acima e nos diversos trechos do curso. Transporte das mer
cadorias a frete ou realização do comércio nas embarcações, como 
no caso dos navios-regatões. Embarcações destinadas a cargas 
especificas. 

c> Direção geral do rio em relação à direção principal do movimento 
comercial. Comparação da importância relativa do rio principal e 

, de seus tributários para o transporte de mercadorias . Tráfego por 
estradas ou caminhos transversalmente ao rio; pontos de travessia. 
Modo de se fazer a travessia: ponte (forma, material, etc.) balsas (a 
remo, a varejão, ·etc.) e outros meios. 

d) Articulação com outros meios de transporte : Portos terminais. Pon
tos de baldeação, onde a mercadoria passa de um outro sistema de 
transporte (tropas de animais, estradas de ferro, navegação marí
tima, etc.> para a navegação fluvial e vice-versa. Casos em que as 
embarcaÇões marítimas sobem o rio. · 

e) Justaposição de outros meios de transporte, dobrando a via fluvial. 
Sistema ·a que cabe fazer o grosso do tráfego. Casos em que uns 
ou outros são preferidos, tendo em vista a natureza das cargas, a 
rapidez do transporte, o custo do mesmo e outros fatôres . 

f) Freqüência das viagens. 

g) Transporte por flutuação da mercadoria. Balsas de madeira (toras, 
tábuas serradas ou lenha> : principais madeiras, número de paus, 
modo de amarrar os mesmos, ·inclusão de madeiras de menor valor, 
porém mais leves, a fim de aumentar a flutuação; modo de marcar 
as peças; modo de impulsionar a balsa (no caso de correnteza, époc~ 
em que ·O nível das águas está "em ponto de balsa": no caso de 
reboque, número de balsas rebocadas; no caso de propulsão manual, 
remos, varejões, etc.>; número de homens que constituem a tripula
ção das balsas, suas respectivas atribuições (balseiros e práticos>, 
sua vida a bordo; modo de regressar ao ponto de partida, depois' de 
terminar a viagem com a balsa, etc. Tran8porte de "bolas" de borra• 
cha e outras mercadorias em balsas. 
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3. Embaraços à navegação 

a) Dificuldades ocasionadas pelo leito (corredeiras, instabilidade do 1 

canal de navegação, bancos de areia, barra, etc.); modos de vencer 
os obstáculos; processo pelo qual se livram as embarcações, quando 
elas encalham. 

b) Outras dificuldades. Variação sazonária da descarga; llmitação 
da navegação a certos meses do ano. 

c) Melhoramento das condições de navegabilidade . Balizamento, serviço 
de fluviometria para uso dos navegantes, dragagem de canais, 
limpeza e desobstrução do leito, barragens, etc . 

4. O homem nas margens do rio 

a) Habitação. Elementos especialmente relacionados com o rio: cons
trução sôbre estacas para proteção contra enchentes; instalações 
complementares especiais, como coberta para guardar barcos, . cais 
de atracação, privadas sôbre estacas dentro d'água, etc . Casas volta
das para o rio ou para as estradas, quando estas margeiam o rio. 

b) Habitações aglomeradas. Localização de fazendas, povoados e outras 
localidades. Aproveitamento da topografia (pestanas, terraços, etc.) 

' Aldeias lineares nas margens (conseqüência ou não da divisão de 
terras) ou núcleo da localidade afastado do rio e das . instalações 
portuárias. Aparelhamento para.atracação e para embarque e desem
barque de passageiros e mercadorias (cais, guindastes, armazéns, 
planos inclinados, "canaletas", etc.). Localização de indústrias e 
comércio em função do transporte fluvial. Hinterland de cada põrto. 
Ligação entre os portos por terra ou por pequenas embarcações. 
Telégrafo. Relativo isolamento de cada põrto, dependendo inteira
mente da navegação fluvial ou possuindo outra comunicação com o 
exterior. Rivalidades econômicas entre portos contíguos. 

c> Habitações dispersas. Densidade da ocupação dispersa no intervalo 
entre as diversas localidades. Gêneros de vida. 

d) Aproveitamento das margens para a agro-pecuária. Culturas; sis
tema de lavoura (cultura de vazante, derrubadas e queimadas, etc.). 
Gado maior e menor; pastagens, cêrcas, etc : 

e) Melhoramento das condições para a ocupação das margens. Defesa 
contra as !nundações: endicamento, d~svio do excesso das águas das 
enchentes para bacias hidrográficas vizinhas ou para o mar, por 
meio de vertedouros, etc. Saneamento das regiões marginais. 

5. Outros aspectos do rio a servtço do homem 

a) Abastecimento d'água. Bombas, transporte em barris, etc. Processos 
de decantação ou purificação . 

b) Energia. Usina hidro-elétrica· ou utilização direta das águas do rio 
por meio de -rodas d'água, monjolos, etc . . 

c) Irrigação. Processo ·de elevação da água até as margens e distri
buição. 

d) Pesca. Instrumentos de pesca: anzol, arrastão, curral, etc. Pesca a 
pé ou de embarcação. Conservação do · pescado (salmoura, defuma
gem, etc.). Industrialização do pescado e produtos derivados, . seu 
comércio. 

e) Esgotos. ConseqÜência da poluição por esgotos sanitários"e industriais. 
f) Ó rio como fronteira. Alfândega, destacamentos militares, empeci

lhos ao llvr~ trânsito, contrabando, etc. 
g) Recreio. Clubes de natação e regatas. 



CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 

E' desejãvel, em suma, que precedam à organização de um trabalho de campo 
a leitura e a discussão de outros questionãrios geográficos, como, por exemplo, o 
útil trabalho de Pierre Deffontaines, Petit G?Lide du Voyageur Actif,"' que é dos 
mais conhecidos entre nós, tendo sido adaptado ao caso brasileiro por Pierre 
Deffontaines e C. A. Barbosa de Oliveira." Entre outros trabalhos brasileiros que 
procurarh coordenar as observações· no terreno, vale notar o útil questionário 
elaborado em 1939 por ·José Veríssimo da Costa Pereira para uso dos alunos 
do extinto Colégio Universitário, "' os interessantes comentários sôbre a excursão 
geográfica divulgados por Delgado de Carvalho em 1941, ltl bem como os planos 
sumários para o estudo de uma região agrícola, de uma região industrial e de 
uma cidade, publicados por Aroldo Azevedo sob o título Monografias Regionais .11 

Entre os valiosos estudos que vem publicando o professor Francis Ruellan, 
COII)O contribuição 1 para a sistematização dos trabalhos geográficos de campo 
entre nós, deve ser destacado aqui o artigo "O trabalho de campo nas pesquisas 
originais da Geografia Regional".'" · 

.. Op. cit •. 
11 In Geografw, ano II, N.• 4, 1986, pá.gs. 24-29 . Transcrito ·no Boletim GBogrdfico, Ano I, 

N.• 6, pâgs. 9-14, 1943. ' 
"' Transcrito no Boletim Geogrdfk:o, ano I, N.• 8. págs. 90-94, 1943. 
18 "A Excursão Geogrâflca" , Revista Brasileira de Ôeografia, ano III, N.• 4, 1941, pá.gs, 

864-873. 
1• São Paulo: Edltôra Ltda., 1943, 46 pâgs. 
18 R61J\sta BrasHelra de GBografia, 1944, ano VI, N.• 1, págs. 36-45. 



Tertúlias geográficas 

CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA TERTúLIA, REALIZADA A 30 DE ABRIL 
DE 1946 

A ALTA PAULISTA E A ALTA ARARA.QUARENSE : D UAS REGiõES NOVAS P AULISTAS. 
ASPECTO F1SICO E HUMANO 

A sessão foi aberta pelo Eng.0 Virgílio Correia Filho, que deu a palavra ao Prof . 
Pierre Monbeig, professor de Geografia da Faculdade de São-Paulo e presidente 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros, que falou sôbre a "Alta Paulista . e a 
Alta Araraquarense : duas regiões novas paulistas". 

Ao iniciar, disse o orador sentir grande prazer em estreitar relações entre os 
dois centros geográficos do Rio-de-Janeiro e de São-Paulo, passando ao assunto. 

Na década 1870-1880 as fazendas de café se estenderam acima do relêvo de 
cuesta, na região d.e Botucatu, Santa-Rita e Ribeirão-Prêto . A partir de então 
por uma verdadeira região natural, o planalto que vai até o rio Paraná . E' uma 
paisagem monótona, cuja geomorfologia é das mais simples ; caracteriza-se pela 
unidade geomorfológica, unidade climática, com pequenas diferenças oriundas da 
latitude, que não chegam a modificar a unidade, e ainda unidade de solos -
arenito de Botucatu com manchas de terra roxa em áreas muito limitadas . 

A onda de povoamento paulista atingiu os limites do Estado : assiste-se à 
fase final da expansão e aos últimos golpes na natureza virgem à margem do 
Paraná, entre o Tietê e o Aguapeí (Alta Araraquarense e Noroeste do Brasil) , 
Nova Alta Paulista, de Marília a Tupã, e Alta Sorocabana. 

Existem aí diferenÇas de paisagem? De gênero de vida? economia rural? 
Podem ser atribuídas essas diferenças a causas de ordem física? Segundo parece, 
são determinadas por fenômenos de povoamento e de ordem política e econômica. 

As regiões correspondem a duas estradas de ferro, não podendo ser delimi-· 
tadas porque, sendo novas, modificam-se sempre . Pode-se apynas indicar o con
ceito popular : a Alta Araraquarense é primeiramente o espigão entre os rios 
Prêto e São-José-dos-Dourados, tendo recebido o nome da estrada de ferro que 
o atravessa, o qual nenhuma relação tem com a mesma estrada . 

A Alta Sorocabana, entre os rios do Peixe e Paranapiacaba, é percorrida por 
prolongamento recente da Estrada de Ferro Sorocabana. Portanto, na origem 
e no desenvolvimento de ambas, encontram-se duas estradas de ferro que pro
curam e,s fronteiras do Estado de São.,.Paulo e os Estados vizinhos, atingindo o 
Pôrto-Tabuado, a primeira, e Pôrto-Epitácio, a .segunda. Que têm elas de comum 
e que as diferencia? 

O relêvo é idêntic~; tabular, os vales de afluentes limitados por quedas 
bruscas, às vêzes, no arenito de Bauru . Contudo, a topografia é mais atacada 
na Alta Sorocabaná, em virtude da ação dos grandes rios :Paraná e Paranapane
ma . Pequenas colinas substituem a topografia tabular. Ao norte, encontram-se 
dois níveis de erosão; . na Sorocabana, além dos dois, . encontram-se, poucos me
tros acima do nível de:>· rio, terraços de grande importância para a cultura. e . o 
habitat. A situaÇão geográfica influ,1 no clima de cada uma .das regiões com 
contrastes não tanto de temperatura, mas de chuvas .~ · 

. . . - . . - . - - - e . . 

A zona da Alta Sorocabana, perto do· rio Paraná., tem · maior unidade e 
menor diferença entre as estações, .com o inverno um pouco majs frio que o da . 
Alta Araraquarense. Isto parece não afetar o calendário rural,. que é o mesmo 
em ambas as regiões. Os fundos dos vales afastam o homem, pois são zonas-
ma.leitosas. Os solos resultam ou da decomposição de diábase ou da decomposi
ção de arenito de Botuéatu . Os platôs apresentam solos de dois tipos: Bauru 
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Superior e Bauru Inferior. Os solos de decomposição com alguns calcáreos são os 
mais férteis da região, e os do Bauru Superior mais férteis do que os do Inferior. 
As vêzes os desmoronamentos fazem com que êle se acumule no fundo dos vales. 
Os mesmos solos não dão sempre o mesmo tipo de vegetação . 

Estas regiões são novas para os homens do século XIX e XX, mas já foram 
habitadas e devastadas pelo fogo, pelos indígenas . E' notável a diferença entre 
ambas. A mata da Alta Araraquarense é mais pobre, como puderam observar os 
madeireiros âo iniciar a sua exploração há 35 anos. Que partido tirou dela o 
homem branco? No início do povoamento. encontrou, em ambas, as mesmas pos
sibilidades para solucionar os problemas dentro dos quadros de seus hábitos. 
Foram mineiros os primeiros habitantes, tendo um certo gênero de vida, o de 
criadores de gado, que procuraram conservar . 

Em 1842, após a revolução mineira, procuraram as terras fracas de Rio-Prêto 
para criação, desprezando as terras férteis de Mirassol e outras. Até o princípio 
do século, foi essa região um sertão mineiro e, ainda hoje, os mineiros avançam, 
diante do progresso da civilização . 

O progresso da região também é devido aos mineiros que abriram uma estra
da boiadeira vizinha às águas, cortando todos os rios da região, até Tanabi, 
cidade de fundação mineira . Também na Alta Sorocabana o povoamento come
çou com um mineiro que, tendo ouvido referências sôbre a existência de terras 
desocupadas em São-Paulo, dirigiu-se para o sul, instalou-se em Rancharia com 
a família, a quem distribuiu as terras, de preferência campos para criação . 

Em 1906, o govêrno do Estado construiu a estrada boiadeira para Santo
Anastácio, procurando também os rios até atingir a região dos campos . 

Embora sejam regiões de cr iação, o café não deixou de existir nelas, a prin
cípio em pequenas áreas, pois as safras deviam ser trazidas em cargueiros até 
a estrada de ferro muito distante, o que encarecia o produto . Entretanto, o desen
volvimento da agricultura só se verificaria muito mais tarde, com a estrada de 
.ferro . A via férrea foi construída em épocas diferentes, sob circunstâncias econô
micas e políticas diversas, que quebraram a unidade entre as duas regiões, 
resultando daí paisagens · variadas . A Alta Sorocabana foi construída em 
fins da primeira Grande Guerra, fase de alta de preços de café e de 
emigraçã'o na Europa . Em 1909 não se sabia qual a direção a ser adotada 
pela estrada de ferro , que atingira Salto-Grande: vale do Tibaji, o espigão do 
rio do Peixe ou do Paranapanema . Foi êste o escolhido, o que acarretou até 1932 
uma grivide especulação sôbre as terras, observando-se a formação de "grilos" 
que se aproveitavam de titulos fa.lsos, cóm graves conseqüências para os compra
dores de pequenos lotes. Os preços de café induziram todos os proprietários a 
plantar café . Hoje, após 20 e 25 anos, pode essa região ser ainda considerada 
uma região nova? Quais os elementos que indicam a maturidade? O fato mais 
característico de seu amadurecimento é a importância da vida urbana. Possui 
várias cidades com-zona de influência, e mantendo intercâmbio entre si; Presi
dente-Prudente é uma capital regional, centro de escolas, médicos, bancos, etc. 
Existe uma certa adaptação das culturas ao solo, pois o homem conhece quais 
as terras ·mais apropriadas ao café, algodão e outras culturas . Em Presidente
Prudente, nas terras altas do Bauru Superior tudo é café; nas partes mais baixas, 
algodão e as terras mais fracas são destinadas a invernadas. O mesmo se repete 
em Caiuá e Presidente-Venceslau . Outro indício de amadurecimento é a fixação 
das colônias estrangeiras . 

Desde que a estrada é que levou o povoamento, o afastamento dela conduz 
às regiões novas . Ainda são encontrados grilos : há glebas de 30 000 quilômetros 
quadrados. E' pois, uma região de contrastes - cidades, núcleos coloniais esta~ 
bilizados e zonas de derrubada com patrimônios em início. 

A história da Alta Soroc~bana consiste numa sucessão de experiências: café, 
algodão, mamona, menta, amoreira, o que significa uma incerteza permanente. 
Não há fixidez na população rural, nem na economia. 
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' Na alta Araraquarense a situação difere, por não ser ainda atravessada por 
estrada de ferro, que parou em Rio-Prêto em 1912, chegando a Mirassol em 19.20, 
Tanabi em 1942 e Votuporanga em 1943. Aqui os moradores conhecem antecipa
damente o seu traçado. Também existem especuladores e grileiros, mas há maior 
estabilidade . ' 

Observa-se igualmente diferença étnica. A Alta Araraquarense, aberta em 
época em que havia cessado a emigração, tem maior homogeneidade, enquanto 
na Sorocabana encontra-se maior variedade de origem na sua pop1dação. Verifi
ca-se rápida evolução no povoamento: patrimônios que em poucos anos se trans
formam em cidade, de uma só rua alongada, em que as casas de comércio se 
sucedem umas às outras. As terras loteadas são entregues a meeiros, que as culti
vam com algodão durante dois ou três anos, a fim de prepará-la para os pastos. 

Na situação atual, é difícil fazer previsões sôbre essas duas regiões, mas 
pode-se levantar hipóteses sôbre seu destino. E' notável o contraste entre peque
nos grupos de população centralizados, com fazendas e culturas que utillzam as 
terras mais férteis, e o oceano de invernadas que substitui o mar de café e o 
povoamento denso da agricultura. A cri~ção de gado trouxe diminuição de den
sidade de população. A destruição da floresta, com a conseqüente lixiviação dos 
solos resultará na transformação cómpleta do povoamento e da econoinia rural. 
O homem encontrou uma paisagem que êle destrói e, portanto, terá de adaptar-se 
às novas condições por êle criadas. 

Abertos os debates, o Prof. Everardo Backheuser fêz considerações elogiosas 
a respeito da exposição clara e brilhante do Prof. Monbeig na qual mostrou que 
as cousas se precipitam mais depressa do que seria de esperar. O Estado d.o 
Rio também conheceu as mesmas fases, porém,' mais lentas. Reproduz-se em· 
São-Paulo o que se passou neste, inclusive a cooperação do mineiro que, de volta 
das Ininas, explorou o vale do Paraíba, de Resende até Miracema e Bom-Jesus
de-Itabapoana. No Estado do Rio, a estrada de ferro · demorou a aparecer, a 
evolução foi mais vagarosa, as culturas decairam com a erosão do solo, que levou 
a fertilidade. A indecisão na economia é típica dos paises novos. . 

O Prof. Monbeig acrescentou que o caso da hortelã foi particularmente sério, 
Os lavradores compraram máquinas para preparar o óleo. Com o fim da guerra 
tendo baixado o preço, os homens ficaram com as máquinas, porém, sem dinheiro 
para comprar sementes de algodão e cereais. Dai a importância que se deu ao 
plano d~ emergência e financiamento. · 

Em seguida, o Prof. Backheuser indagou se não se encontram, nas zonas 
mais antigas, cidades em decadência. Respondeu afirmativamente . o Prof. 
Monbeig. Assis, fundada em 1900, foi capital da Sorocabana até 1930. Hoje 
procura recuperar sua posição com o estabelecimento de balsas no Paranapanema, 
melhoria de estradas para drE'nar a economia do norte do Paraná; zona mal 
servida por estrada de ferro. · 

O Prof. Backheuser lembrou· ainda que se deu o mesmo no Estado do Rio: 
a planicie campista em periodo de maturidade, cultivando a cana no massapê e 
possuindo alguma criação de gado, enquanto tôdas as cidades do café tiveram 
efêmera prosperidade. Disse ainda que, pelas fotografias, teve a impressão de 
haver nas regiões estudadas maior estabilidade nas instalações da parte norte, 

. com as casas alinhadas em formação de cidade, diferentes da zona colonial, onde, 
mesmo quando o colono é amigo da ordem como em Santa-Catarina, dá a · 
impressão de quem não pretende permanecer no pais. 

Afirmou o Prof. Monbeig que muitos colonos já se foram. Chegaram entusias
mados, construíram . seu rancho na clareira, nêles deixaram a família e foram 
para São-Paulo trabalhar em fábricas, voltando depois de um ou dois anos. 
No norte do Paraná, a colonização foi planificada, não sendo vendidas datas de 
terra, porque o povoamento não é bastante grande. Na Sorocabana houve espe
culação; os homens que chegaram sem capitais, desanimaram. 

O Prof. Lealdhlo · Alcântara confirmou as observações do Prof. Backheuser 
a respeito do Estado do Rio. Fêz ainda observações sôbre a região de São-Sebas
tião-do-Paraíso e Passos, terra do café, hoje decadente, onde se desenvolveu o 
pastoreio; observa-se, entretanto que o adensamento de população nas cidades 

. .. . 
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e o empobrecimento, trouxeram a divisão das fazendas, os J>!'LStos foram reduzidos, 
a cana foi intensamente plantada, o algodão em algumas fazendas; procede-se à 
exploração do solo e subsolo e, ainda à exportação de arroz. A cidade que po&;uía 
U!U banco, hoje tem doze. Isso lhe dá, pois a esperança no renascimento de 
outras regiões. · · · 

Tomando a palavra, o Eng.0 Virgílio Correia Filho disse que seria de interêsse 
se o tertuliano completasse o estudo com uma região intermediária, a da No
roeste do Brasil. Parece-lhe que o povoamento começou na margem direita do 
rio Grande e, quando se abriu a estrada, houve a captura econômica por intermé
dio das invernadas e frigoríficos. 

O Prof. Monbeig esclareceu que, no comêc;o do século as companhias inglêsas 
estabeleceram grandes propriedades de 10 000 a 15 000 alqueires para a formação 
de novos pastos. · 

Antes de terminar o Eng.o Virgílio Correia Filho comunicou estar presente à. 
tertúlia o ministro Fonseca Hermes, vice-presidente em exercicio da Sociedade 
Brasileira de Geografia. 

Com agradecimentos aos presentes e ao tertuliano, pela sua ·contribuiçã9 
valiosa, foi encerrada a sessão . 

~ AOS EDIT6RES: a&te "Boletim" não faz publicidade renumerada, entretanto registar& ou 
..., comentará as contrtbulç6ea sabre geografia ou de lnterêsse geográfico que 11eJam enviada 
ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo cl6111e modo para mais an1pla dtfullo da blbUcpafta 
1eferenie à geoirafla llruUeln.. · . . 
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Capital Federal 

PBESID&NCIA DA BEPCl!-LICA 

Secretaria 

CIRCULAR RECOMENDANDO O ESTU
DO DOS PROBLEMAS DOS TERRITôRIOS 
FEDERAIS. - O Sr. Gabriel Monteiro da 
Silva, secretário da Presidência da Repübllca, 
em circular dirigida a todos os Ministérios e 
órgãos subordin;tdos àquela Presldêp.cla, .reco
mendou, de ordem do Presidente da República 
que tenham preferência, naqueles órgãos, o 
estudo e a solução dos problemas dos Territó
rios Federais de acôrdo com a sugestão da 
Comillllão de Estudos dos Negócios Estaduais, 
aprovada pelo ministro da Justiça. Essa suges
tão é a seguinte : Aspirações da população dos 
Territórios Federais : 

1 - Prosseguimento dos planos Iniciados 
de assistência sanitária e educativa, de fomen
to da produção, de exploração das riquezas 
ainda em estado potencial e de povoamento 
orientado e auxiliado . pelo govêtno; 

2 - Desenvolvimento de sistema de comu
nicações, pela construção de estradas, campos 
de pouso e estações de rádio ligando os nú
cleos de população, o que facilitará a flxacão 
do homem ao solo e a clrculacão da riqueza; 
pelo amparo à navegação fluvial e aérea nas 
i;egiões em que o tráfego fôr deficitário ; 

3 - Maior cooperação dos serviços públicos 
federais; ·Departamento Nacional da Criança e 
dos Serviços Nacionais de Malária, Lepra, Tu
berculose, Câncer e Doenças Mentais no &le
vantamento do nivel de vida do habitante ter
ritorial; 

4 - Colaboração dos Institutos de Crédito 
e de Assistência Social no financiamento de 
casas populares higiênicas para aluguel, nos 
centros onde exista o aumento n\pldo da po
pulação; 

6 - Estimulo e auxilio à organização de 
cooperativas de produção e de consumo, para 
compensar, ppr um melhor processo de lm• 
portação e dlstrlbulcAo Interna, a pobreza de 
capitais e a dlspe~ do homem; 

6 - Possibilidade da escola prlmària a 
todos os núcleos ·onde existam mais de 16 
crlancas em idade de freqüência; difusão de 
Internatos para receberem crlancas do Interior 
que não possam matricular-se nas escolas ru
rais; crfacão de externatos, glnàsios e escolas 
normais rurais nas capitais ·dos Territórios; 

7 - Estabelecimento de uma rêde de pos
tos médicos, centros de saúde e hospitais capa
zes de cobrir no seu ralo de atividades tôda 
a população, empreendendo tenaz campanha 
contra a malàrla, a verminose, a bouba, as avi
taminoses e doeneas reglon.als; . 

8 - Instalacão de postos de fomento agro
pecuário nas sedes dos munlclplos. dotados de 
técnicos especializados e plantéis, sementeiras 
e equipamentos mecànicos atlm de assistirem 
os pequeno11 agricultores e criadores com o seu 

auxUlo e facilitarem a rápida transformlÍ<;ão 
da Indústria extrativa ambulante em cultura 
sistematizada; 

9 - Assistência direta do govêrno federal 
aos produtos regionais para a aquisição de 
mercados Internos e externos mediante pro
paganda oflelal. 

ic 

INSTITUTO BBASILEIBO DE GEOGRAFIA 
E ESTATISTICA 

COMEMORAÇÕES DO DECENARIO DE 
SUA CRIAÇÃO - Assinalando a passagem do 
décimo aniversário da criação do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstlca, a efeméride 
de 29 de maio que vinha sendo festejada com a 
denoml114lção de "Dia do Estatlstlco", revestiu
se êste ano de Invulgar significação, passando 
a denominar-se "Dia do Geógrafo e do Esta
tlstlco". 

Obedecendo um amplo e ex pressivo pro
grama d e solenidades, como era de esperar, 
a data foi condignamente fest ejada não só na 
capital do pais como em todo o território 
nacional. . 

Aqui tiveram inicio as comemorações com 
a celebração de uma missa em ação de graças, 
às 8 horas da manhã na Igreja de Santa Luzia, 
durante a qual teve lugar a Pàscoa do Geógrafo 
e do Estatlstlco. Após a cerimônia religiosa, 
foi levada a efeito uma reuniã o ordinária da 
Junta Executiva Central do Conselho Nacional 
de Estatlstlca, efetuando-se no decorrer da 
mesma a reeleição do Dr . Mário Augusto T ei
xeira de Freitas, para secretário-geral do C. 
N . E. Seguiu-se· uma sessão especial e conjunta 
daquele órgão e demais Colégios da direção 
central do Instituto - o Diretório Cep.tral de 
Geografia e a Comissão Censltárla Nacional -
sob a presidência do Sr. Heitor Bracet, vice-

, presidente da entidade, atualmente em exerclclo 
na presidência. A sessão em aprêço foi reali
zada no auditório do 1. B . G . E., com a 
presença de grande número de funclonárfos 
acompanhados de suas respectivas familias. Na 
ocasião fizeram uso da palavra os Srs. Dr. M. 
A. T eixeira de Freitas e Eng. Chrlstovam Leite 
de Castro, respectivamente secretário-geral do 
C. N. E . e secretário-geral do C. N. G., e 
Prof. José Carneiro Filipe, presidente ·da 
Comissão Censitárla Nacional. 

Aos lbgeanos foi ·proporcionada ainda na 
tarde do mesmo dia, no auditório do Minis
tério da Fazenda, e por iniciativa da Sociedade 
Brasileira de Estatlstlca, uma audição de m11slca, 
selecionada, que estêve a cargo de elementos 
da Sociedade Brasileira de Müslca de Câmara, 
seguindo-se à mesma a exibição de Interessantes 
filmes documentários cedidos pelo Departamen
to Nacional de Informações. secretaria-geral .. 
de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito 
Federal. Coordenação dos Negócios Interame
rlcanos, Serviço de Imprensa da Embaixada 
Britânica e Serviço Francês de Informações. 

Entre as Iniciativas tomadas por . ocasião do 
transcurso do decenàrto do 1. B. G. E., cum
pre ainda assinalar a ln11.talação em dlversoe 
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Estados de Agênclas-Modêlo e o lançamento 
de várias publicações especializadas como se
jam - uma sinopse do Serviço Nacional de 
Recenseamento, o Anudrio Estatístico do Brasil, 
correspondente ao perlodo de 1941-1945, cuja 
divulgação se achava suspensa em virtude da 
guerra, sendo, slmultàneamente, lançados tam
bém novos números dos periódicos dos Conse~ 
lhos Nacionais de Geografia e Estatlstlca: Re
vista Brasileira de Geografia, Boletim Geogrd
fico, Revista Brasileira de Estatística e Boletim 
Estatístico. 

Conselho Nacional de Geol'rafla 

Diretó1'io Central: 

CONVJ!:NIO DEFINITIVO DE LIMITES 
ENTRE ALAGOAS E PERNAMBUCO - CUR· 
SO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSô
RES DO CURSO SECUNDÁRIO - CRIAÇÃO 
DO. DEPARTAMENTO GEOGRÁFICO DO ES
TADO DO RIO-DE-JANEIRO - REUNIÃO 
DOS DIRETORES DO INSTITUTO PAN
AMERICANO DEJ GEOGRAFIA E HISTóRIA 

UNIFORMIZAÇÃO DA ' CARTOGRAFIA 
BRASILEIRA - Sob a pres ldêncla do Dr. Hei
tor Bracet realizou-se J 21 de maio, mais uma 
reunião do Diretório Central do Conselho Na
cional de Geografia, presente a maioria dos seus 
membros. Dando Inicio aos trabalhos o presi
dente congratulou-se em nome do D. C. pelo 
regresso dos Srs. Eng. Chrlstovam Leite de 
Castro e Prof. Jorge Zarur, respectivamente, 
secretário-geral e secretário-assistente do Con
selho Nacional de Geografia, o primeiro do 
México e o segundo dos EE. UU. 

Depois de lida a ata e dado a conhecer o 
expediente, falou o Prof. Jorge Zarur sõbre os 
resultados dBJ sua viagem, seguindo-se uma co
municação do Eng. Leite de Castro dando conta 
dos entendimentos realizados pelos governos de 
Alagoas e Pernambuco, dos quais resultou a 
assinatura do convênio definitivo de limites 
entre aquelas duas unidades federadas, propon
do pronunciamento, de congratulações aos go
vernos dos referidos Estados o que foi apro
Vttdo, tendo, após, o Prof. Carlos Delgado de 
Carvalho comunicado a próxima realização do 
Curso de Aperfelçoarnento dos Professores de 
Geografia do Curso Secundário fazendo consi
derações a respeito. Voltando, em seguida, a 
falar o secretário-geral requereu pronuncia
mento de aplauso ao govêrno do Estado. do Rio
de-Janeiro pela recente criação do Departa
mento Geográfico local, bem como pela nomea
ção do Eng. Lufa de Sousa para seu diretor. 
Outras comunicações feitas pelo secretário-geral 
foram as relativas às atividades da Comissão 
de Estua.>s dos Ralos Cósmicos que mereceram 
o apolo do Ministério da Aeronáutica e a re
cente planificação do ensino primário por parte 
do Mlnlstérlo da Educação qt!e determinou a 
criação de 1 108 novas escolas. Ambas essas 
comunicações mereceram votos congratulatórlos 
da casa . Comunicado o recente falecimento do 
Prof: Couto Fernandes. foi çonslgnado voto 
de pesar na ata dos trabalhos. 

Passada à ordem do dia, o secretário-geral 
passou a relatar os resultados da sua recente 
viagem ao México, onde representou oficial
mente o Brasil na Reunião dos Diretores do 
Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e His
tória, detalhando a sua atuação ali , estendendo
se em considerações aos assuntos debatidos, 
prestando informações detalhadas sôbre a cria
ção da Comissão de Geografia daquele Instituto 
rect<m-criada. tendo por sede o Rio-de-Janeiro, 
assim como a sua eleição para presidir a refe
rida Comissão. 

A reestruturação doe Diretórios Regionais 
de Geografia de Santa-Catarina e do Pará cons
tltufram outros assuntos merecedores da. aten
ção do D . C., bem como, por ·fim, a assinatura 
do Decreto-lei n. • 9 210, de 29 de .1brll dês te 
ano, que fixa normas para a unlfonnização da 
Cartografia brasileira sôbre o qual teceu con
siderações o secretário-geral. 

PROFESSOR LEO W AIBEL - DIA DO 
GEóGRAFO LIMITES PERNAMBUCO
ALAGOAS - IV ASSEMBLltlA GERAL DO 
INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRA
FIA E HISTóRIA - COMISSÃO PAN-AMERI
CANA DE GEOGRAFIA - CURSO PARA OS 
PROFESSôRES DE GEOGRAFIA - Sob apre
sidência du ministro Adriano de Sou.sa Quar
tin. representante do Minist ério das Re lações 
Exteriores, realizou-se dia 3, a reunião ordi
nária relativa à primeira quinzena de junho de 
1946 do Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, estando presente a maioria dos 
seus membros. 

' Inicialmente foi lida e aprovada a ata da 
reunião anterior; em seguida, apresentou-se o 
expediente mais importante e procedeu-se à 
leitura do "Diário do Conselho", relativo ao 
Interregno da reunião anterior . · 

Por proposta do secretário-geral do Con
selho. Eng. Chrlstovam Leite de Castro, foram 
aprovados os seguintes votos : de boas-vindas 
ao Prof. Leo Walbel, da Universidade de Wls
consin, dos Estados Unidos da América, que 
chegou ao Brasil para efetuar estudos geográ
ficos para o Conselho; de regozijo pelas ex
pressivas comemorações do "Dia do Geógrafo 
e do Estatlstlco" levadas a efeito em 29 de maio 
último, quando se deu o decenárlo da Instala
ção d o Instituto Brasllelro de Geografia e Esta
tlstica; de pesar ao Museu Nacional pelo faleci
mento do seu antigo diretor, Pro!. Carlos Mo
reira; de aplausos ao O Jornal pela Iniciativa 
do debate do problema da redlvlsão polltica do 
paIB. 

Na ordem do dia, foram aprovadas quatro 
Resoluções: de n. • 240, formulando congratula
ções pela terminação do litiglo de limites entre 
os Estados de Pernambuco e Alagoas, mediante 
a assinatura simultânea, no dia 29 de maio lll
tlmo, das leis estaduais ratificando o convênio 
definitivo assinado em Maceió em 2 de abrll 
último; de n.• 241, ampliando a Comissão Es
pecial encarregada dos preparativos da parti
cipação do Brasil na IV Assenfbléla Geral do 
Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e His
tória. a realizar-se em Caracas, em agõsto vin
douro, mediante a encorporação dos represen
tantes dos Ministérios e das lnstltulc;ões cul
turais ; de n.• 242, aceitando formalmente o 
encargo conferido pelo Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História no sentido do Conselho 
dlrlglr a "Comissão de Geografia" lnterame
rlcana; de n.• 243, Instituindo o segundo Curso 
de Informações Geográficas, a realizar-se de 
20 a 30 de junho próximo. destinado aos pro
fessôres de Geografia do Ensino Secundárlo, em 
prosseguimento ao curso análogo realizado em 
1945 por Iniciativa do embaixador José Carlo11 
de Macedo Soares, presidente da Sociedade ·Bra
sileira de Geografia (ex-Sociedade de Geografia 
do Rio de .Tanelro). 

Por fim, o secretário-assistente do Conselho, 
Prof. Jorge Zarur, fêz uma exposição dos estu
dos em curso sôbre o quadro do pessoal do 
Conselho. 
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ATLAS DE METEOROLOGIA MUNDIAL 
- CURSO DE INFORMAÇOES GEOGRAFICAS 
- ASSEMBLJ!:IA NACIONAL DE GEOGRAFIA 
- Sob a presidência do Dr. Heitor Bracet, 
presidente em exerciclo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca, realizou o Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia., no 
dia 18 de junho último, a reunião ordinária 
relativa à 2.• quinzena de junho de 1946, pre
sente a maioria dos seus membros. 

Inicialmente, foram lidos: a ata da reunião 
anterior, que foi aprovada; o expediente mais 
Importante; e o DMrlo do Conselho, que deu a 
conhecer os fatos da Geografia naclonàl ocor-
rentes na quinzena. · 

O secretário-geral do Conselho, Eng. Chrls
tovam Leite de Castro, anresentou a. publicação 
editada pelo Con11elho Atlaa d.e Meteorologia, de 
autoria do Eng. Adalberto Serra, constante de 
814 cartas mundiais de pressão, temperatura e 
preeh1ltacões, organizadas com base ém cêrca 
de 150 000 dados meteorológicos Internacionais, 
relativos a cada mês do perlodo de 1910-1934, e 
11&llentou a lmnortAncla do trabalho como con
tribuição mundial à Ciência do Ar. 

Pelo secretârlo-geral, teve o Diretório co
nhecimento mlnuclol!o do "Curso de Informações 
Geográficas", organizado pelo Conselho e des
tinado aos professõres de Geografia, que sert 
Inaugurado no dlà 20 de junho 1>.elo senhor ml
nlstro da Educac;ão e Saúde. tendo o Prof. 
Carlos Delgado de Carvalho, diretor do Curso, 
prestado oportunos esclarecimentos a respeito. 

Em seguida, aprovou o Diretório. votOl! de 
nesar pelo falecimento do Dr. :José Mariano 
Filho, nresldente do Conselho Florestal, do 
Prof. Carlos Estêvllo de Oliveira, diretor do 
Museu Goeldl do Pará e do almirante :José 
Aguiar. presidente do Instituto de Investlitações 
Geográficas da Universidade de Montevldéu. · 

Na ordem do dia, foi examinado . o pro
itrama de trabalhOl! da VII Sessão Ordinária da 
Assembléia Geral do Conselho, a Instalar-se em 
1. • de Julho, com a participação dos governos 
da União e das Unidades Federadas, e foram 
aprovadas duas Resoluções: de n.• 244, 11ubme· 
tendo à consideração superior a nova organi
zação do quadro dos funcionários do Conselho: 
de n. • 245. aprovando a proposta do orçamento 
do Conselho para 1947. 

* 
RATIFICADO PELOS GOVERNOS PER

NAMBUCANO E ALAGOANO O CONVJ!:NIO 
QUJil POS FIM AO SECULAR LITtGIO -
Ji:XPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTRO DA 
:JUST!r.A - A ATUAÇÃO DO CONSELHO 
NAC:IONAL DE GEOGRAFIA - O ATO CONS
TITUIU ACONTECIMENTO MARCANTE DAS 
ROLENIDADES COMEMORATIVAS DO DE
C:&NIO DO · I. B. G. E. - A presidência do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca 
acaba dP. receber comunlcac;ão oficial dos gover
nos de Pernambuco e de Alagoas comunicando 
terem 11sslnado, a 29 de maio último, decretos
lels ratificando 011 têrmos de convênio de limites 
firmado pelos representantes dos dois Estados 
a 2 de abril último, o qual põe fim. em caráter 
rleflnltlvo, à secular contenda então existente 
!'ntre aquelas duas unidades federadas do pais, 
conforme autorização expreBBa do Sr. Presi
dente da República exarada em 28 de maio 
findo, nara exposlc:ão de motivos apresentada 
ao Govêrno Federal pelo Sr. ministro da :rus--uça. . 

Nos decretos-leis respectlvOl! aquêles go
vernos concederam anistia fiscal até 29 de maio, 
aos moradores da região fronteiriça em C(>nse
qUtncla !la Incerteza da Jurli!dlção territorial e . . . 

polltlca a que pertenciam determinando que Ili! 
fazendas ou partes destas, porventura desloca
das para qualquer µm dos Estados sc'>mente 
ficarão sujeitas aos respectivos impostos, a par
tir da data da publicação dos decretos referidos, 
passando a constituir parte Integrante dos refe· 
ridos textos legais, os têrmos do convênio que 
figurou como -peça lndlspensável dos mesmos. 

28Be documento que serviu de base à assi
natura d.os dois decretos que deu por flnda a 
antiga questão de limites, foi firmado em abril 
último, na cidade de Maceió pelos Sra. Edgar 
Góis Monteiro, antigo Interventor federal em 
Alagoas, Mário Melo, representante do govêrno 
de PernambuC(I e topógrafo Aloislo Lira, re
presentante do Conselho Nacional de Geografia 
a quem coube fazer o levantamento e o mapa da 

. região litigiosa. Dando apolo à renresentação 
com que o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlsttca manifestou o desejo de que fôssem, 
na data comemorativa do seu decênio baixados 
os necessários decretos estaduais, o Sr. CarlOl! 
Luz, ministro da :Justiça, em sua exposição de 
motivos salientou que entre os Incontáveis e 
relevantes serviços que o I. B. G. E., em um 
decênio. já prestou ao BrMll, contava-se haver 
colaborado ·eficientemente para que a antiga 
pendência chegasse a uma honrosa solução, for
mulando, no final, votos para que com igual 
patriotismo, sejam sempre encaminhados e re
solvidos os casOl! de8sa natureza que ainda 
não tenham tido solução definitiva. 

* 
ENTREVISTA DO SECRETARIO-GERAL 

DO C. ·N .. G .. ENG. CHRISTOVAM LEITE DE 
CASTRO, SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 
DE GEOGRAFIA - O Eng. Chrlstovam Leite 

. de Castro, secretário-geral do Con11elho Nacio
nal de Geografia. que recentemente participou 
da reunião do Comitê Executivo do Instituto 
Pan-Amerlcsno de Geografia e História. realiza
da na capital do México, como representante do 
Sr. Osvaldo Aranha, presidente em exerclclo 
daquela Instituição. concedeu à Imprensa desta 
capital, uma entrevista, na qual abordou a cria· 
c;ão da ComlBBão de Geografia, uma das deli
berações da referida reunião e para a qual foi 
eleito presidente. 

Disse, Inicialmente, o Eng. Leite de Castro: 
- De acõrdo com o estabelecimento na reunião 
a que compareci na cidade do México, devo le
var à IV Assembléia Geral do Instituto Pan
Amerlcano, a realizar-se em agõsto vindouro, em 
Caracas, os planos da organização e dos tra
balhos da Comissão recém-criada. lt meu pen
samento planificar os trabalhos da Comissão 
de modo multo objetivo, estabelecendo projetos 
que sejam de execucão Imediata e de fáctl pene
tração nas dlterentes camadas culturais dos 
diversos palses americanos. 

- Antevejo a Geografia prestando grandes 
serviços aos palses do nosso C(>ntlnente, na for• 
mação e no aperfeiçoamento da cultura em três 
grandes camadas sociais. Primeiramente o melo 
escolar, afim de que a Geografia desenvolva ao 
máximo suas virtuosidades como fator educa
tivo, mais que como elemento Instrutivo da 
Juventude. Depois o melo popular, cuja cultura 
deve paulatinamente, ser aperfeiçoada, para o 
que multo contribuirá a moderna técnica geo
gráfica mediante a dlvulgac:ão adequada de 
textos e desenhos sugestivos. Por último, o melo 
cientifico em que é Indispensável generalizar-se 
a moderna técnica da pesquisa geográfica, tão 
Interessante, oportuna e útil, que coloca a Geo
grafia a serviço do homem. Hoje é a Geografia 
Inestimável auxiliar não só dOl! estudiosos dos 
problemas nacionais e Internacionais senão, e 
.sobretudo, do estadista e do administrador que, 
para realizarem os seus planos de ação, necesel-
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tam conhecer as caracterlstlcas naturais e hu· 
manu das reglõell em que os trabalhos se 
desenvolvam, para melhor acêrtb das soluções. 

Concluindo, diz o Eng. Chrlstovam Leite 
de Castro: 

- Sendo apreclllvels as atividades relaclo· 
nadas com as pesquisas · geográficas nos dife
rentes palses americanos, quis o Instituto Pan· 
Americano estabelecer um organismo de arti
culação de tais Iniciativas. E escolhendo o Rlo
de-.Janelro para sede da Comissão de Geografia, 
evidenciou o seu reconhecimento à Interessante 
obra cultural que vem realizando a Geografia 
brasileira. 

* 
CURSO DE INFORMAÇOES GEOGRAFICAS 

- Sob a presidência do ministro Ernesto Sousa 
Campos, realizou-se no dia 21 de junho 11ltlmo, 
no auditório do Ministério da Educação, a Ins
talação solene do Curso de Informações Geo
gráficas destinado ao aperfeiçoamento de pro
fessores de Geografia do nlvel secundário, 
promovido pelo Conselho Nacional de Geografia 
com o apolo da Divisão do Ensino Secundário e 
colaboração da Sociedade Brasileira de Geo
grafia. Presente cêrca de uma centena de alu· 
nos - professores de Geografia, professõres da . 
Universidade, geógrafos, diretores do C. N , G. 
e pesaoas especialmente convidadas. usumlndo a 
presidência, o senhor mlnlatro Ernesto de SoUlla 
Campos, congratulou-se pela realização de tão 
necessário empreendimento educacional, dando 
a palavra à profeasõra Ll1cla Magalhães que 
como responsável pela direção do enalno secun
dário no pala, refe-rlu-se ao apolo que dispensou 
ao Curso acentuando a necessidade de medidas 
tendente11 ao aperfeiçoamento do nosso pro· 
tessorado a quem estava confiada a árdua tarefa 
do preparo da mocidade. Falando, especifica
mente, sõbre o Cur110 que 11e la Inaugurar disse 
do grande proveito que o mesmo Iria contribuir 
no melhoramento cultural de cada um doe pro
tessõres de Geografia. 

Apóa talar a diretora da Divisão do Enelno 
Secundário foi dado a palavra ao Eng. Chrls· 
tovam Leite de Castro. secretário-geral do Con
selho Naclonàl de Geografia tendo êste. ante11 
dlrlg.!do uma saudação ao ministro Sousa Cam
pos, pelo apolo que o titular da Educação dis
pensou ao Curso, tecendo considerações de 
ordem geral relativamente aos problemas na
cionais, oferecendo uma slntese dos mesmo11. 
havendo sUBtentado a tese de que para comple
tar o que já afirmara Miguel Couto tais pro
blemas resumiam-se no binômio: educação e 
ocupaçAo. 

D'8curso d.o Eng. Lette de Oastro - Mlnau
gura-se nesse momento o Curtio de Informações 
Geográficas destinado aos professores do ensino 
secundário, que foi organizado pelo C. N. G. 
do 1. B . G. E . sob o patroclnlo do ministro da 
Educação e Sal1de, Inauguração essa tão auspi
ciosa que dá Inteiro cabimento a congratulações. · 
Se se procurar definir o sentido da presente 
reunião de uma maneira sintética - e as defi
nições são sempre dlflcels -, diria, procurando 
denunciar a car11.cterlstlca fundamental da As-
11embléla, que a presente reunião é uma expres-
11ão cultural do binário Terra-Homem. Binário 
que a bem dizer equaciona a formação das 
nações, que condiciona o evoluir d811 civilizações. 

Terra-Homem, Paisagem - Ocupação, Am
biente-Cultura. 

Miguel Couto, o grande luminar da ciência 
brasileira disse, em memorável conferência, que 
no Brasil só há um problema: o da educação. 

Seguramente, Miguel Couto.ao enunciar o 
seu grande lema referiu-se ao Brasll•Homem, 

ao Br81111-Cultura; e Infelizmente a 11ua legenda 
·encerra uma triste realidade que ainda hoje 
perdura na vida br811llelra. 

Porque e·fetivamente, em tõdu 811 camad811 
e em tõdas 811 Idades da gente brasileira mani
festa-se evidente, triste e perniciosa . talb!- de 
educação. f · 

l!l a criança ainda no berço, que recebe bel· 
j09 cõntam\nados, suga uma chupeta que rolou 
pelo chão, e segue regime alimentar !nade· 
quado. · . 

l!l o menino que falta à escola, em grevee 
coletlv811, que faz exames com recurllOS l!lcltOll, 
que sub.!ltltul o tempo de estudo pela diversão. 

l!l o adulto que cotnerclallza o enelno, que ae 
Insurge contra o profeesor dleclpllnador, que 
tem amblçõee desmedidas DOll grupo11 comer
ciais. que frauda o produto de exportaçlo, que 
nada leva a sério. 

Infelizmente, o quadro é 6sse, e Miguel 
Couto tinha e ainda tem rado. 

Entretanto, ocorre uma pergunta: e o Bra
sil-Terra, o Brasll-Patngem, o Brasil-Ambiente 
não oferece também o seu problema? Sim, ofe
rece e malogradamente, também, angUBtlOllO. 

li: o que revelam as estatlstlcas populacio
nais tão bem esterlotlpad811 no cartograma da 
deneldade demográflc;a do Br8111l, aqui expoato 
em que vemos ao leete uma região denea e ao 
oeste, uma região rala de população. 

E os mlmeros no11 dizem que oitenta por 
cento da população brasileira se localla em 
cêrca de ·um têrço da trea do Brasil, ao seu 

· leste. 
Aparecem, assim, dois Brasis com caracte

rlstlc811 diferente.: o Brull lltorAneo, populoso; 
e o Brull Interior, quue sem expreulo demo
gráfica, social, polltlca e econõmlca. 

Temos, embora paradoxal pareça. um sla
tema semelhante ao Inglês, com uma Metrópole, 
o Litoral e uma Colônia, o Interior, dentro das 
próprlu fronteiras do pais. 

Surge, assim, com evidência o problema 
magno que oferece o Brasil-Terra, que é o da 
ocupação humana do llBU Interior despovoado, 
que ocupa cêrca de ·2/3 da área territorial do 
pais. 

Podemos em conclUllAo dizer que no Brasil 
hll dolll problem811 magnos : o da ocupação e o 
da educação. 

No presente cur110 que ora se Inaugura 
reflete-se bem o binômio fundamental Terra• 
Homem, seja na sua finalidade, 11eja na 1u1 
direção. 

Com efeito, o Curso destlna-11e a profeseõres 
vale dizer · tem sentido cultural, e nêle serl. 
objeto de estudos e Geografia, vale dizer haverl. 
consideração permanente da Terra do Brasil. 

Por outro lado, o Curso foi organizado pelo 
C. N . G .. órgão oficial encarregado da super
visão dos estudos da Terra brai!Uelra, em cola
boração com o Ministério da Educação e Saúde, 
órgão governamental, .. ue tem a seu cargo a 
grandiosa missão de desenvolver a cultura 
nacional. 

Têm. portanto, Inteiro cabimento as con· 
,T,ratulac;ões que formulo, as saudações que ex· 
presso e as homenagens que presto a S. Exce
lência Senhor Prof. Dr. Erneeto de 8o1111& 
CarnPQll, multo digno ministro, que agora, nos 
honra com a Presidência da Reunião. E o faço 
não por formalidade protocolar, mas lmpulslo
nado por uma viva e sincera convicção, que o 
pas11ado e o presente de S. Excelência plena
mente justificam. 

Convicção pelo seu saber como professor 
emérito e cientista de renome. 
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Convicção pela sua compreensão firmada em 
um esplrlto esclarecido e bem experimentado 
no estudo dos problemas brasileiros. 

1 
Convicção pelo seu devotamento à causa 

pdbllca a que o conduz o seu reconhecido e 
vigoroso patriotismo. 

l:xcelentlsslmo senhor proflll!sor Ernesto de 
Sousa Campos, Ilustre ministro da Educação 
e Saúde, digne-se Vossa Excelência de aceitar 
as saudações e homenagens, simples mas sin
ceras do Conselho Nacional de Geografia. 

Fala o Ministro da Educaçllo - Para encer
rar a fase inaugural do curso discursou, após, 
o ministro Sousa Campos que começou por sa
lientar os propósitos do Sr. Presidente da 
República, general Eurico Dutra de dar um 
cunho eminentemente educacional ao seu go
vêrno dado o apolo que vem dispensando' ao 
·Ministério da Educação e Saúde, não tendo 
dúvidas, por Isso, em ratificar o que já afir
mara em ocasião outra, de que 1946 passará à 
história como ano da educação". 

Prosseguindo, reportou-se o titular da Edü
cação aos trabalhos que vem desenvolvendo 
como responsável pela execução do plano edu
cacional no pais, acentuando que quanto à edu
cação primária por ser fundamental estava me
recendo Imediatos cuidados, estando já em 
execução um plano que cobrirá de escolas tôdas 
as regiões brasileiras, as quais serão cobertas 
por uma rêde de estabelecimentos de Instrução, 
de primeiras.letras. Quanto ao ensino superior, 
salientou as recentes providências relativas à 
criação de várias universidades no pais, nota
damente a do Nordeste; e a do Paraná, c\:ltl
cando o antigo vêzo de aparelhar o centro de 
organismo dêsse gênero em detrimento dll.s 
outras regiões do Brasil. Relativamente ao en
sino secundário, disse ser êste o que exige 
maior responsabilidade e entusiasmo, por parte 
dos professôres, pois, através dêsse Curso era 
que a mocidade Iria colhêr bom ou mau pro

cvelto no Curso superlQr, dependendo, assim, 
substancialmente do preparo e mesmo do en
tusiasmo dos mestres que professam no pre
paro da instrução secundária da juventude. 
Fazendo essa referência passou o ministro Sousa 
Campos a enaltecer, por Isso mesmo, as fina
lidades do Curso de Informações Geográficas, 
auspiciando os seus objetivos resultados. 

Aula inaugural - Após Q.lscursar o ministro 
Sousa Campos, o Eng. Leite de Castro proferiu 
a aula Inaugural, s.ervlndo-se do tema: "O Con
selho Nacional de Geografia a serviço dos pro
fessôres de Geografia". Em sua aula o Eng. 
Leite de Castro detalhou uma a uma as tarefas 
de aula didática do C. N. G. tôdas elas exe
cutadas em beneficio do ensino da Geografia, 
regulando-se a especialidade das secçõe's e se
tores da mesma instituição, dizendo suas fina
lidades, pondo todo material existente à dispo
sição do professorado. 

A tarde, realizou-se a visita programada ao 
C. N. G. onde, acompan))ados do Prof. Delgado 
de Carvalho e da profeAôra Conceição Vicente 
de Carvalho, organizadores do Curso, professô
res e estudantes, percorreram detidamente, as 
dependências do C. N. G., onde, em cada uma 
das secções, foram-lhes ministradas explicações 
acêrca do funcionamento· àas mesmas. Na Sec
ção de Estudos, o Prof. Antônio de Matos 
M'llSso, servindo-se do material cartográfico e 
didático ali existente, fêz uma preleção. A 
seguir, no auditório do Museu Palsaglstlco, o 
Prof. Jorge Zarur dirigiu uma reunião em semi
nário, composta de professôr!i's e alunos do 
Curso, onde foram acertadas as normas de 
trabalho a serem seguidas durante a realização 
do certame. 

Relaçdo geral dos profeasôrea iftllcritos "º 
curso - Abelardo Fernando Montenegro, Ague
da Sarte, Agulnaldo Phihelro, Alclsa Martins 
de Atalde, Almira Neto, Álvaro Pais de Barros 
Filho, Antônio Teófilo da Cunha, Armando José 
Sampaio de Sousa, Benedito José de Sousa, 
Bento ·Pedreira da Costa, Carlos Afonso Contrei
ras Agra, Carlos Pedrosa, Cellna Laje Brandão, 
Clélla Franco, Cybelle Bonyer, Davi Pena Aarão 
Reis, Dlna Manhães, Diva Vieira de Miranda, 
Dora Magalhães Wanderley, Dulce Martinez 
Bastos. Edgar de Azevedo Neto, Edgardo Cor
néllo dos S . Faria, Edgar Kuhlmann, Elolsa de 
Carvalho, Elsa Coelho de Sousa, Elsa Oliveira 
Sampaio de Sousa, Emll de Roure Silva, Eugê
nia Zambelli Gonçalves, Eunice Galvão Batista, 
Eunice Soares de Lemos. Fausto Cardena. Filipe 
Tomás de Miranda Filho, Fenelon Silva. Flavlta 
Lima de Oliveira, Frederico Teixeira Filho, Ge
ralda Machado, Geraldo Sampaio de Sousa, Go
dofredo de Sousa Aguiar Júnior, Guilherme 
Ferreira Godinho, Guinar Dias de Alcântara, 
Henrique de Oliveira Dlnlz, Hildebrando Castro 
Gonçalves, Hllton Batista, !talo Cavalierl D'Oro. 
Jaime Simões de· Aguiar, João Milanês da 
Cunha Lima, João Ribeiro Mendes, Joaquim 
Quadros Franca, José Camerlno Mendonça de 
Sá, José ·Cândido Filho, José Júlio Guimarães 
Lima, José de Miranda Viana, Luis Arlindo 
Tavares de 'Lira, Lulsa Viana Soares, Llgla 
Pereira Gomes, Lyndette V. Firmo de Oliveira, 
Lista Maria Cavalcante, Manuel Ribeiro de Mo
rais, Maria dos Anjos Sousa, Maria José. Areias, 
Maria Lúcia Peçanha de Carvalho, Maria Tere
slnha de S. Viana, Marlnete Costa, Mário Bel
fort Galvão, Mário Canaã, Mário Campos -de 
Resende, Mário Lopes da Costa Moreira, Moaclr 
Sampaio de Sousa, Mlrlam Guiomar Gomes Coe
lho Nadir Silva Sampaio de Sousa; Nel 
Str~uch, Noé Paulo de Araújo, Noêmia Ester 
Canton, Haife Tauile, Renan de Carvalho Rae
der, Roberto Ernesto· Sanz, Rogério Gouveia, 
Rui Afrânio Peixoto, Sol Garson. Estela de 
Sousa Peçanha, Sulamlta de F. Brito e Castro, 
Valdemar de Gusmão, Valdemar Santos Silva. 
Vanda Barbosa de Magalhães, Wilson Sidney 
Lobato, Zulelca Pinto Ribeiro, Celso Augusto 
Chaves Faria, Demóstenes de Oliveira Dias. 
Diógenes Viana Guerra, Alcldlo de Sousa Prado, 
Maria Helena Cunha da Silva, Maria Natalina 
Arce, Ambroslna Rodrigues da Silva, FernanJ.o 
Segadas Viana. 

-tr 
VISITA DE MEMBROS DA DIVISÃO DE 

CULTU:áA DA REPRESENTAÇÃO DIPLOMA· 
TICA DOS ESTADOS UNIDOS AO C. N. G. · 
- Os Srs. Raymund Lull Zwemer e Edgard B. 
Brossard, do Departamento de Cooperação In
telectual do Departamento de Estado dos Es
tados Unidos, acompanhados de vários mem
bros da Divisão Cultural da Embaixada norte
americana aqui acreditada, estiveram em vls1t11-
.ll!l Conselho Nacional de Geografia, onde lhes 
foi proporcionada a oportunidade de conhecer 
a organização do Conselho Nacional de Geogra
fia. tendo para Isso os dirigentes do órgão 
geográfico do I. B. G. E. - engenheiro 
Christovam Leite de Castro, professor Jorge 
Zarur e chefes de serviço da referida Institui
ção, em reunião conjunta com à assistência dos 
vlsltan tes, exposto as finalidades e as tarefas 
culturais cientificas elaboradas nos vários seto• 
res que foram após demoradamente percorridos. 

Aos membros da Embaixada da grande 
República do Norte foi oferecido "um Zunch e 
ofertadas coleções de publicações, Inclusive o 
trabalho especialmente editado para divulgação 
na Imprensa da Ungua lnglêea Intitulado: l'eo
ples an4 Scenes of Braati. · 
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MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E SA-ODE 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRIMARIAS 
- ACORDO ENTRE O M. E. S. E O GOV:!!:RNO 
DO ESTADO DA BAHIA - No gabinete do 
Sr. Prof. Simsa Campos, ministro da Educação, 
realizou-se no dia 17 de junho último, a ceri
mônia de assinatura do acôrdo entre o govêrno 
da Bahia e o Ministério da Educação, pelo qual 
o govêrno federal financiará, no corrente ano, 
a construção e Instalação de 28 escolas primá.
rias na zona rural baiana, de conformidade 
com os têrmos do Convênio Nacional do Ensino 
Primário, firmado em 1942 mas sómente agora 
pôsto em execução. 

A solenidade to! presidida pelo Sr. ministro 
da Educação, achando-se presentes o Sr. Inter
ventor Guilherme Marback, os deputados baia
nos Lauro Freitas, Nestor Duarte e Teódolo 
de Albuquerque, o prefeito de Salvador, Sr. Car
neiro da Rocha, e numerosos membros da 
colônia da Bahia nesta capital. 

Dizendo do significado daquela cerimônia, 
o Sr. ministro da Educação, disse que ela era 
a s egunda a se verificar. tendo sido a primeira 
para beneficiar o Estado de São-Paulo, que 
recebeu verba para a construção e aparelhagem 
de 165 escolas rurais. Afirmou que era com vivo 
agrado que· presidia à mesma, porque cumpria 
assim um firme propósito de govêrno do Sr. 
general Gaspar Dutra, vivamente Impressionado 
com a desoladora situação do ensino no pais e 
disposto a encaminhá-la para pronta solução. 
dentro das possibilidades orçamentárias redu
zidas com que se pode, Infelizmente, contar. 

Em 1946, disse o Prof. Sousa Campos, a 
União deverá entregar numerário para a edifi
cação do expressivo total de l 038 escolas em 
todo o pa!s . com os recursos advindos do "Fun
do Nacional do Ensino Primário" e seu desejo 
é que 011tras milhares se sigam nos anos pró
ximos. ' 

Em seguida, o Sr. diretor do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos, usou da pa
lavra, para ler os têrmos do contrato Imedia
tamente após assinado por · êle próprio e pelo 
Sr. ministro Sousa Campos e o Sr. Interventor 
Guilherme Marback . Nessa ocasião, teceu con
siderações acêrca da situação escolar brasileira, 
que é verdadeiramente calamltosa, pois que 
apresenta um deficit de 65,23% de crianças de 
7 a 11 anos fora de escolas. Só na Bahia, o 
deficit é de 400 000 escolares, sendo que, na
quele Estado, se verifica a existência de apenas 
4 munlclplos com menos de 30% de crianças 
fora de escolas, havendo mais de 100 munlclplos 
com mais de 70%. E enquanto a população do 
Brasil cresce anualmente numa proporção de 
2%. a Instrução tem decrescido continuamente, 
o que exige Imediatas e enérgicas medidas. Dai 
a atenção do Sr. ministro da Educação. de acôr
do com o pensamento do Sr. Presidente da 
República, em recomendar ao InsliLuto Nacional 
de Estudos Pedagógicos a pronta adoção de 
providências acauteladoras, dentro de um !plano 
a ser executado paulatina e consecutivamente e 
·qae agora entra em sua fase prática . 
. A BahJa, declarou o Sr. Murllo Braga, re
ceberá., ·pelo acôrdo, o total de um milhão e 
quatrocentos mil cruzeiros e mais .os juros 
respectivos. · para realizar " construção de 28 
escola,g em zonas rurais· de seu Estado, no ml
l'llmo . O próprio Ministério da Educação. çonio 
já o !êz com São-Paulo, fornece as . plantas e 
especificações téc;nlcas para · a construção de 
um tipo 8tandard, corilpoeto de sala de aula, 
recreio e casa para· residência da professôra. 
e.ata contando com sa.la, dois quartos e banheiro. 
tudo num só conjunto, e cu:Jó custo médio deve 
oscilar entre 45 e 50 000 cruzeiros . Há dois 
.tipos com ligeiras variantes. próprios para os 
climas tropical e trio. 

De acôrdo coll'I as possibilidades de cada 
local , a construção poderá empregar materiais 
diversos, até mesmo de pau a pique de modo 

'a fazer render o auxilio, para converter a dife
rença em outras escolas. 

Como apenas oito Estados cumpriram os 
têrmos do Convênio Nacional do Ensino Pri
mário, pelos quais ficavam obrigados a dispor 
de uma verba convencionada para o ensino das 
primeiras letras, e entre êles não figurou, a 
Bahia, esta não obteve o montante que de outra 
forma lhe caberia e que seria de aproximada
mente 14% do total geral a ser despendlltlo pela 
União em 1946. · 

Por fim, Informou o diretor do In'stltuto 
que já naquela mesma ocasião tinha se comu
nicado com o Bllnco do Brasil, mandando fôase 
aberto o primeiro crédito em favor do Estado 
da Bahia, equivalente a um têrço do auxilio 
acordado. 

Em seguida, o Sr. Interventor Guilherme 
Marback usou da palavra para externar a sa
tisfação dos baianos e de seu govêrno em ver 
convertida em prática um desejo que vivia no 
pensamento de todos os bons brasileiros, qual 
seJa o de se enfrentar o problema de alfabeti
zação da nossa população. E Isso, cabia-lhe pro
clamar, partira do Sr. ministro da Educação, o 
qual como educador, emérito e eminente, para 
orgulho de todos, resolvera enfrentar o proble
ma de frente e denodadamente, prestando assim 
Inestimável serviço ao Brasil. · 

A Bahia. concluiu o Sr . Interventor, saberá 
corresponder a essa prova de brasllldade, cum
prindo a parte que lhe cabe nesse gesto digni
ficante e· expressivo. 

Entre os aplausos dos presentes, o deputado 
Teódolo de Albuquerque, anunciou seu desejo 
e decisão de contribuir com a verba própria 
para a construção de duas outras escolas do 
tipo ali apresentado em maqueta, a serem er
guidas em seu munlclplo, ou seja Pilão-Arcado. 

UNIVERSIDADE DO BRASIL 

APROVADO POR DECRETO DO PRESI
DENTE DA REP~BLICA O . ESTATUTO DA 
UNIVERSIDADE DO BRASIL - O Presidente 
d~ República, assinou, no dia 18 de junho pró
ximo passado, decrct•> aprovando o Estatuto da 
Universidade do Brasil, a qual constituir-se-á 
dos seguintes estabelecimentos de ensino : Fa
c~lc!ade Nacional de Medicina, Faculdade Na
cional de Direito, Faculdade Nacional de Odon
tologia, Faculdade Nacional de Filosofia, Facul
culdade Nacional de Arquitetura, Faculdade 
Nacional de Ciências Econômicas, Faculdade 
Nacional de Farmácia, Escolas Nacionais de 
Engenharia. Belas Artes, Música, Minas e Me
talurgia, Qulmlca e de Educação Flslca e Des
portos; Escola Ana Néri e Museu Nacional. 

Integrarão igualmente a referida Univer
sidade os Institutos de Eletro'técnica Psicolo
gia, Psiquiatria, Bioflslca, Puerlcultiira e de 
Nutrição. 

F'aculdade Nacional de Filosofia 

MAIS UMA CONFER~CIA 1'0 PROF. 
AM!l:RICO CASTRO SOBRE UM NOVO M• 
TÓDO DE INTERPRETAÇÃO HISTôRICA DA 
PEN!NSULA IBl!:RICA - O professor Américo 
Caatro, que vem realizando na Faculdade Na-
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clona! de Filosofia, um curso de oito conterên· 
clas sObre um · novo método e Interpretação 
histórica da Penlnsula Ibérica, tratou em pales-

· tra pronunciada a 17 de junho último do tema 
"EI Ideal épico de la Castllla medieval : EI 
Poema dei Cid•. 

Na sua conferência mostrou o professor 
Castro como os habitantes do noroeste da 
Penlnsula tiveram de criar um modo de 
vida novo para combater os muçulmanos que 
os dominavam em tõrça e cl"illzação, como as 
vidas cristã e Islâmica formaram uma contex
tura de onde resultou a maneira peculiar da 
existência hispânica . No terreno religioso assi
nalou a enorme Importância do culto a San
tiago, venerado na Ga!lzla nos .séculos IX, X e 
XI como Irmão do Cris.to, crença religiosa que 
constituiu a espinha dorsal da história dos 
povos Ibéricos. Na conferência acima referida 
o professor Castro mostrou dispositivos de 
Santiago sumamente significativos e Iniciará a 
análise da contextiira cristão-Islâmica da vida 
peninsular mediante a critica do estilo literário 
das maiores obras da Idade Média - o Poema 
iiel Cid, o L'11re dei Buen Amor, ás cantigas 
em galego de Afonso, · o Sábio . Nas conferen
cias seguintes estudará a Influência da forma 
de vida Islâmica (e também judia) na vida es
panhola, não só na Idade Média, como na 
literatura dos ~éculos XVI e XVII,, 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

Departamento de Educaçio e Cultura 

CENTENARIO DE RAMIZ GALVÃO - A 
propósito do centenário de nascimento do ba
rão de Ramlz Galvão, cuja qata transcorreu e 
16 do mês paeilado, o diretor do Departamento 
Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do 
Distrito Federal, baixou a seguinte ordem de 
serviço : ".Justas homenagens .deverão ser pres
tadas à memória de Benjamim Franklin de 
Ramlz Galvão, cujo 1. • centenário de nasci
mento se assinalará a 16 do corrente. 

:msse erudito filólogo, que faleceu a 9 de 
março de 1938, foi profundo sabedor do grego 
e do latim, preceptor dos prlncipes filhos de 
Isabel, a Redentora, diretor da .Biblioteca Na
cional e da Instrução Pública do Distrito Fe
deral, orador perpétuo do Instituto Histórico, 
membro da Academia de Letras, reitor da Uni
versidade do Brasil. além de outros cargos que 
desempenhou com zêlo e proficiência. 

Atendendo ao destacado valor de tão emi
nente brasileiro e sendo domingo o dia dêsse 
nataliclo, o S(!rvlço de Educação Civlca e de 
Intercâmbio Escolar dedicará o seu "Programa 
de Educação Clvlca", de sábado, 15, à memória 
do barão de Ramlz Galvão, recomendando que 
em tõdas as escolas seja condignamente come
morada essa notável efeméride". 

Instituições particulares 

ASSOCIAC.1.0 BBASILEIBA DE DlPBENSA 

Departamento Cultural 

EXIBIÇÃO DE UM FILME SOBRE A "DE
MARCAÇÃO DA FRONTEIRA DO BRASIL 
COM A BOLtVIA • - Por Iniciativa do Depar
tamento Cultural da Associação Brasileira de 
Imprensa, em cooperação com a Comissão de 
Limites do Ministério dai! Relações Exteriores, 
foi ezlbldo, a 9 de maio, no auditório da A. B. 
1., um documentário nacional mostrando todo 
o trabalho desenvolvido pela Coml118lo de Li
mites na demarcação da fronteira do Brasil com 
a Bollvla. Eesa exibição destinou-se, em espe
cial, ao• jornall•tas. 

INSTITUTO HISTóBICO E GEOGRA.FICO 
BBASILEIBO 

SESSÃO COMEMORATIVA DO CENTENA
RIO DO FALECIMENTO DO CONEGO .JANUA· 
RIO DA CUNHA BARBOSA. E DE ANTONIO 
FRANCISCO DUTRA E MELO - Reallzou"se 
no dia 20 de maio passado, sob a presidência do 
ministro Tavares de Lira, no Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, a sessão comemorativa 
do centenário do falecimento do cônego .Januá
rio da Cunha Barbosa e de Antônio Francisco 
Dutra e Melo . 

O .1. • •ecretárlo, Sr, Vlrgllo Correia Filho, 
leu u efemérides do dia e comunicou a pro· 
posta do professor Haroldo Teixeira Valadão 
para sócio do Instituto sendo, em seguida, dada 
a palavra ao sócio Sr. L. F. Vlelr.a Souto, que 
discorreu a respeito dos vulto• comemorados. 

Te!"mlnada a conferência, que foi aplaudida 
P.ela assistência, foi concedida a phlavra ao 
sócio Sr. Henrique Leão Teixeira Filho, que 
entregou ao Instituto o livro A "'da do maconde 
do Uruguai oferecido pelo autor, .José AntOnlo 
Soares de Sousa, à instituição. 

O orador elogiou o trabalho, apontando 
seus grandes méritos e o presidente Tavare1 de· 
Lira agradeceu a oferta, congratulando-se com 
o Instituto pela colaboração do sócio L. F. 
Vieira Souto.· . 

Em seguida, deu por encerrada a 11e1111Ao. 

FACULDADE DE FILOSOFIA DO INSTITUTO 
LA.·FAYETTE 

CONF11:R9NCIA DO EMBAIXADOR .JEAN 
DESY SOBRE O CANADÃ - Convidado pela 
diretoria da Faculdade de Filosofia do Instituto 
La-Fayette, o embaixador .Jean Desy, profes•or 
da Unlvel"llldade de :M:ontreal, realizou, a 25 de 
junho próximo passado, no anfiteatro do :M:lnla
térlo da Educação, perante os alunos da referida 
Faculdade, uma conferência subordinada ao 
tema: -o Canadá de relance". 

A palestra do Ilustre diplomata e magis
trado canad.ense foi pronunciada em português 
e e"Ccelentemente Ilustrada com a projeção ~e 
filmes sôbre o pala amigo. 
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTATISTICA 

P ALESTRA DO SR. LUtS N UNES BRIGGS 
- A 17 d e maio realizou-se no auditór io do 
Instituto Br as ileiro de Geografia e Estatlstica, 
uJl1a sessão d a Sociedade Brasileira d e Estatls
tica, a qual foi presJdida pelo 2. • vice-presidente 
da entidade, Sr. J oão Lira Madeira, achando-se 
presentes o representante do ministro da Jus
tiça, dirigentes e .consultores técnicos d o I. 
B. G. E., numerosos sócios e pessoas Inte
ressadas. 

O Sr. Lu!s Nunes Brlggs, antigo assistente 
do Serviço de Estatlstlca Demográfica, Moral 
e Pol!tlca e atua l chefe da Secção de •Censo 
Demográfico do Serviço Nacional de R ecensea
mento. fêz na .ocasião uma pa\estra de divu l
g açã o de conhecimentos clentlflcos d o campo 
da . demogra fia co locan do-os ao a lcRnce dos In i
ciantes, com o que prendeu grandemente a 
atenção da ass istência , Inclusive pela amenldad 11 
dos comentá rios. 

De acôrdo com o tema anunciado, discorreu 
sôbre as relações demográficas, estudando os 
diversos aspectos da natalidade e da mortali
dade em todo o mundo, os .fatos verificados e 

· as tendências lndlcadae pe la estatlstlca. 
Comentando a palestra do Sr. Luls Brlggs, 

falaram, em seguida, o professor Glorglo Mor
tara e o Sr. João Lira Madeira, fazendo ambos 
várlae con.slderações sôbre os assuntos foca- _ 
llzadoa, 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFíA 
, 

HOMENAGEM A MEMORIA DO DR. AL
BERTO COUTO FERNANDES E PROF. LA
FAYETTE CORTES - R euniram-se no dia 81 
de maio, sob a presidência do Sr. ministro 
Fonseca Hermes, a Sociedade Brasileira de 
Geografia e a Sociedade ·de Filosofia, em 11ea
são conjunta, para uma homenagem à me
mória do Dr . Alberto Couto Fernandes e Prof . 
La-Fayette Côrtes. Constltulda a mesa e de
clarados os motivos desta homenagem, falaram, 
pela Sociedade Brasileira de Geografia, o co
mandante Luls Alves de Oliveira Belo e o 
Dr. Roberto Moreira da Costa Lima que, com 

o professor Everardo Backheuser, estudar&!Jl 
o primeiro e o . último a personalidade d o 
Dr. Alberto Couto Fernandes e o s egundo, a 
individualidade do Prof. La-Fayette Côrtes . 

Pela Sociedade Brasileira de Fi losofia dltl
correu sôbre os vultos dêsses educadores , o 
Dr. Edgar Ismael da Silveira. O Prof. Levaa
seur França agradeceu em nome d a famllla e 
do Instituto La-Fayette . 

Estiveram presentes uma comissão de alunos 
dêsse educandário e a diretoria da Liga 
Esperantista Brasileira. · 

O presidente, ministro Fonseca Hermes 
Inaugurou no salão de honra da Sociedade os 
retratos dos homenageados e , de pé tôda a 
assistência, rendeu aos desaparecidos o teste
munho de pr~funda saudade, em absoluto si
lêncio . 

F oram lidos vários telegramas, cartas e 
cartões de pêsames e, agradecendo em nome 
das duas Sociedades o comparecimento do cres
cido a ud itório, foram afinal suspensos os tra
balhos, tendo a diretoria do Instituto La
Fayette convidado êstes sodallclos para a ho
menagem que será prestada à memória de seu 
diretor, ficando para Isso, desde logo designada 
a s eguinte comissão : professôres Dr. Taciano 
Aclóll Monteiro, comandante Oliveira Belo e 
Costa Lima, pela Sociedade Brasileira de Geo
grafia e comandante César Feliciano Xavier, 
major Manuel Carlos . de Sousa Ferreira e pro
fessor Edgar Ismael da Silveira, para represen
tarem a Sociedade Brasileira de Filosofia. 

O Dr . Carlos Domingues fêz parte da mesa, 
representando a Liga Esperantista Braailelra. 

SOCIEDADE DOS AMIGOS DE ALBERTO 
TORRES 

CONFER:tNCIA DO CEL. INACIO .TOS!li 
VERtSSIMO SOBRE IMIGRAÇÃO - Na sede 
da Sociedade dos Amigos de Alberto Tôrres, 
reallzou-·se a 28 de maio passado, uma confe
rência do Cel. Inácio José Verlssimo sôbre o 
problema da Imigração. A palestra do Ilustre 
historiador foi ouvida por grande número de 
pessoas dos nossos clrculos culturais e causou 
vivo lnterêsse pelos fundamentados conceitos 
nela emitidos . 

Certames 

CONFEBt:NCIA INTERAMEBICANA DE 
ENGENHARIA SANITA.RIA 

SUA INSTALAÇÃO EM MAIO PASSA
DO NESTA CAPITAL - Conforme vinha 
sendo amplamente noticiado Instalou-se nesta 
capital, a 30 de maio, a Conferência Intera
merlcana de Engenharia Sanitária. ·A aolenl
dade teve lugar no auditório do Ministério da 
Educação e Saúde, com a presença de delegados 
de diversos· palses do hemisfério . 

Cumpre assinalar que os objetivos do Im
portante conclave levado a e(elto sob os auspl
cloa do Inetltute of lnter-Amerlcan Affalrs, d e 

Washington, e d o Departamento Nacional de 
Saúde do Ministério da Educação e Saúde do 
Brasil, foram dos mais elevados e da prática 
das deliberações ali tomadas surgirá, sem dd
vlda; solução satisfatória a Inúmeros e magnos 
problemas de saúde do continente. 

Anuncia-se que em setembro vindouro outra 
reunião de Idêntico caráter terá lugar na Vene
zuela, onde mais uma vez se reunirão sanltarlll
tas dos palses americanos, a fim de assentarem 
a s bases da projetada Conferência Interame
rlcana, Permanente de Engenharia Sanitária, de 
que são estas preparatórias. 
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II CONGRESSO NACIONAL DE PALAVRA 
FALADA E CANTADA 

NOVAS ADESõES - Sob os ausplclos da 
Secretaria G<lral de Educação e . Cultura e com 
o apolo do Sr. prefeito H1ldebrando de Góis, 
está sendo organizado o II Congresso Nacional 
da Palavra Falada e Cantada, tendo a Comissão 
encarregada de sua orientação, realizado re
uniões diárias e tomado várias resoluções. 

Até agora, já deram sua adesão ao Con
gresso as seguintes repartições e entidades cul
turais : Ministério da Marinha, Ministério das 
Relações Exteriores, Acatlemla Brasileira de 
Letras. Divisão de Ensino Secundário do Mi
nistério da Educação e Saúde, Conservatório 
Nacional de Canto Orfeônlco, Associação Brasi
leira de Imprensa, Instituto Brllt"ilelro de Geo
grafia e Estatlstlca, Instituto Nãcional de Sur
dos-Mudos, Federação das Academias de Letras 
do Brasil, Secretaria de Educação de Pôrto 
Alegre, Prefeituras de João-Pessoa e Niterói, 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, As
sociação dos Artistas Brasileiros, Sociedade dos 
Amigos de Alberto Tôrres , Instituto La-Fayette 
e o Sr. J. Matoso Câmara Júnior. 

li CONGRESSO DE HISTORIA DA REVOLU
ÇÃO FEDERALISTA DE 1894 

SUA REALIZAÇÃO EM NOVEMBRO VIN
DOURO SOB OS AUSP1CIOS DO INSTITUTO 
HISTóRICO E GEOGRAFICO DE MINAS
GERAIS - Deverá reunir-se em Belo-Hori
zonte, no petlodo de 16 a 21 de novembro do 
corrente ano, por Iniciativa do Instituto His
tórico e G<lográtlco de Minas-Gerais , com o 
apolo do govêrno daquele Estado, o II Congresso 
de História da Revolução Federalista de 1894, 
por motivo ga passagem do centenário de nas
cimento do general Gomes Carneiro, que se dis
tinguiu heroicamente, ao lado da legalidade, 
durante aquêle acontecimento histórico, nos 
combates que culminaram com o chamado 
"Cêrco da Lapa". São presidentes de honra do 
Congresso, o Sr. general Eurico Dutra Pre
sidente da República e o Sr. lntervento~ João 
Beraldo e nêle serão apresentadas 11 teses, a 
saber : A revoluçdo federalista de 1894, sull8 
causll8 e efeitos . O reflexo prodw:ido no espí
rito público pelo movimento sulino de 1894; 
A repercussdo da vitória do govt!rno, em luta 
cor.tra os /ederalistll8 que constitufram a tropa 
de resistt!ncia lapeana; Julgamento histórico; 

A contribuictlo da lu.ta lapeana para a Conso• 
lldact2o da República; Estudo da personalidade 
militar e civil do general Antônio Ernesto Go-

· mes Carnefro; Apreciactlo da açt2o do general 
Gomes Carneiro d /rente da tropa sitiada na 
Lapa; Estudo dos grandes vultos que defen
deram o regime republicano na revoluçtlo de 
1894; Temll8 gerais sôbre a revol'U{)lio d.e 1894 • 
e O marechal Floriano Peixoto sob os ll8pecto8 
militar, político e administrativo . 

No programa do Congresso figuram, entre 
outras solenidades, uma sessão solene, parada 
militar e o lançamento da pedra fundamental 
do monumento ao general Gomes Carneiro. 
Do programa consta, ainda, a cunhagem de 
medalhas e a emissão de selos comemorativos, 
em homenagem ao grande militar, 

Fazem parte da Comissão de Honra do 
Congresso os Srs. ministros Góis Monteiro. Car
los Luz, Negrão de Lima, senador Melo Viana, 
generais Cândida Rondon, Raimundo Sampaio 
e Ollmplo Falconlêre, secretários do govêrno 
mineiro. arcebispo e prefeito de Belo-Horizonte. 

X CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

DELIBERAÇõES SOBRE A PRóXIMA PU
BLICAÇÃO DE SEUS ANAIS - Na sede do 
Conselho Nacional de Geografia, sob a presi
dência do Prof. F. A. Raja Gabaglla estêve 
reunida a Comissão dos Anais do X Congres
so Brasileiro de G<logre.fia, realizado em se
tembro de 1944, havendo deliberado a publi
cação dos referidos Anais em dois alentados 
volumes, em grande formato, enfeixando o 
J:lrimelPo os debates travados nas reuniões do 
certame. bem como as matérias pertinentes 
àP várlM solenidades e as relações das vá
rias comissões. e o segundo volume encer

·rará a parte cultural, propriamente dita, do 
Congresso, constante dM teses aprovadas, na 
Integra e aquelas mandadas pl)bllcar com res
trições. sendo que estas últimas serão conden
sadas por especialistas designados pela Comis
são, de forma que !!quem expressos de maneira 
sucinta' os .pontos de vlst11 dos seus autores e as 
modificações ou restrições aconselhadas pelos 
relatores e aprovadas pelas respectivas comis
sões técnicas . 

A Comissão ainda decidiu que as delibera
ções adotadas fôssem comunicadas ao Sr. mi
nistro J. · S. Fonseca Hermes, presidente em 
exerclclo, da Sociedade Brasileira de Geografia. 

Unidades Federadas 

BAHIA 

COMEMORAÇAO CONJUNTA DO "DIA DO 
ESTATfSTICO" E DO Dll:CIMO ANIVERSARIO 
DO I. B. G. E. - DISCURSO DO ENG. OSCAR 
CARRASCOSA - Festejando a 29 de maio a 
passagem do "Dia do Estatlstlco", a partir dês te 
ano também "Dia do Geógrafo", que coincide 
com a data comemorativa do décimo aniversá
rio do I. B. G. E .. a Junta Executiva Regklnal 
de Estatlstlca, o Diretório Regional de Geo
grafia e a Comissão Revisora de E11tatlstlcas 
Municipais, promoveram uma sessão solene, a 
qual teve lugar no auditório do Instituto Geo
gráfico e Histórico da Bahia. 

· A solenidade foi presidida pelo Interventor 
federal Interino naquele Estado, contando com 

a presença .de numerosa assistência, notando-se 
o comparecimento de várias autoridades civis 
e mlli tares . 

Inicialmente .tol concedida a palavra ao 
·sr. Francisco Ribeiro Gonçalves que, em nome 
da J. E. R. E .. proferiu discurso alusivo à 
data, traçando o · histórico da Estatlstlca · no 
Brasil e, partlcularm~nte, na B~la. 

Em seguida foi franqueada a l)alavra ao 
Eng. Oscar Carrascosa que proferiu o seguinte 
discurso : 

Exmo. Sr. Interventor Federal , Sr11. Se
cretários de Estado e demais Autoridades, 
Exmos. Srs. Presidentes do Diretório Regional 
de Geografia e da Junta Executiva Regional 
de Estatietlca - Senhores. 
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- .Assiste-me o dever, senhor presidente, 
de apresentar jubilosas congratulações pela pas
sagem da data decenárla da instalação do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistlca, 
também aniversário do "Dia do Estatlstlco e 
do Geógrafo" comemorações que se entrela
çam oportunando relembranças de marcan

. tes acontecimentos através de vitoriosas cam-
panhas, ·realizações e feitos, que a crono.
logia, como "ciência dos tempos", registra e 
perpetua no livro-tombo de méritos à Pátria, 
pautando efemérides postas à luz da História. 

Ressalta ser data de Estado, pois a · Esta
tlsuca, -exprime na sua própria termologia -
·~ntldade politica" objetivada pela lei do gran
d!! número, ou seja, na quantidade máxima de 
meticulosas observações, base Indispensável 
para uma conclusão certa" - principio - cri
tério adotado pelos governos que querem, sa
bem e podem governar, apoiados ainda na 
ciência do geógrafo, ori. em fase predominan
temente interpretativa, executiva, experimental 
e aplicada, buscando porfundezas de soluções 
&<Jll complexos do homem e da terra, mesmo em 
fases anormais e de conflitos, que ameaçam o 
mundo em que vivemos. 

AugUllto Comte, em. sua sábia filosofia, 
opina que - ·"a ciência deve aconselhar e não 
governar" lema que seguimos mesmo na per
manência Intima e articulada de contactos, es
pecialmente no momento, onde cientistas enfei
xam e são depositários de perigosos e aterro
rizantes segredos atômicos ensejando cautelosas 
centralizações de serviços que refletem em 
governos, assunto êste bem conceituado nas 
palavras autorizadas de Helbert Dun, em re
cente conferência sôbre a "Estatlstlca no mundo 
de amanhã" . · 

Ao madrugar da era atômica, onde em cada 
dia, ao amanhecer, Interrogamos, ansiosamente, 
eomo os romanos: - O que a noite nos trouxe, 
na sua escuridão? - uma verdade ressal14 
contlrmando a premissa audaciosa e sábia de 
Galileu pioneiro do "método cientifico", quanto 
ao mundo; - "contudo êle se move", resistindo, 
aos abalos ,fisiográficos e humanos, como não 
dizer desumanos, desgastado por enquanto por 
erosões e ensaios experimentais tenebrosos, 
cujo emprêgo e conseqüências de fuluro, es
capam às nossas mais avançadas previsões ... 

Nos laboratórios como nas' bibliotecas, nos · 
Institutos como nos seminários, equipes de es
tudiosos e sábios nestas tranquilidades vêem-se 
Intranquilos pela aceleração da gravidade do 
momento, buscando atender fórmulas de solu
ções e Intrincados problemas, criados e com
plicados por ambições de domlnlo, desregrados, 
já sem o sossêgo das bibliotecas de Memphis, 
que tinham em seu pórtico a legenda expre881'Va 
- "Remédio da Alma". 

Neste clima, Investigam e procuram os re
médios de probabilidades, correções de cálculos 
de erros, equlllbrios dentro das teorias dos 
harmônicos, no afã de pesquisas dos Infinita
mente pequenos e de micro-filmagens, para 
atender aos Infinitamente grandes como as ca
lamidades, já postaa em capitulo da Geo-Esta
tlstlca, sempre trilhando o "não esmorecer para 
nlo desmerecer" nas sábias palavras de Osvaldo 
Cruz. / 

Vltor Hugo predestinou um Brasil gran
dioso e soberbo; L. 8. Rowe, diretor geral da 
União Pan-Americana. nos diz - "quanto mais 
perto do Brasil, mais perto do paraisa". Entre
tanto, no global, Cburchlll adverte que - "o 
mundo está multo doente". E sentimos suas 
conseqüências apelando para a produção, cul
tura e combate a calamidades e transplantações 
de vesgos credos que precisamos com afinco · 
estudar, desbaratar e punir. 

O sábio sociólogo baiano Teixeira de Frei
tas, comIJanhelro e chefe das jornadas torrea-

nas, já em 1934, em apêlo ao nosso civismo, 
concitava-nos - Cidadãos! Façamos o Brasil 
de amanhã, o Brasil feliz de todos os brasi
leiros, um Brasil orgulho da América, diadema 
da humanidade. Não nos falta a matéria -
riquezas naturais e riquezas humanas. O que 
nos falta é "organização". Organização social, 
organização econômica, organização polltlca • 
Mas sobretudo organização do Bras!l-munlc!pio, 
do Brasil rural. Trabalhemos sem desfaleci
mento, lutemos sem tréguas para conquistar 
essa organização . Façamos, brasileiros, façamos 
o nosso Brasil antes que seja tarde . .• antes 
que o· Brasil se desfaça ... 

'Tal advertência não constitui frase de re
tórica. Foi o grito de formação de uma escola, 
e ai estão mobilizados em equipe, os seus an
tigos e cultos companheiros: J'. C. de Macedo 
Soares, Léo da Afonseca, Rafael Xavier, Leite 
de Castro, e tantos outros, que constituem a 
fa111\lia ibgeana, com · Idealismo-realismo, con
gregados em tôrno do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca, cuja eficiência ultra
passou fronteiras, ao ponto de caber ao Brasil , 
dupla presidência do Instituto Interamericano 
de Estatlst!ca e do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geografia e História, entidades máximas con
tinentais. 

Constituem porém o segrêdo-chave da sa
bedoria do I. B. G. E. : a organização, 11 meto
dização, a sistemática, o planejamento, engre
nados a órgãos regionais e municipais, arti
culados por convênios adequados e em moldes 
nitidamente democráticos, em conselhos e as
sembléias, conferências e congressos, onde são 
ventiladas e discutidas as soluções de proble
mas nacionais dentro dos âmbitos dos seus 
Jlróprlos o bjetl vos. 

Arrolar e relatar, o que têm sido as ativi
dades do I. B. G. E.. no decênio que comemo
ramos, seria Importunar, pois, os que aqui hon
ram com a sua presença, são estatistlcos e 
geógrafos por Intuição, méritos e articulações, 
estudiosos Interessados, conhecedores da rotina 
e trajetória dos relevantes serviços prestados à 
pátria no desejo sublime de ordem e progresso, 
em tõdas as atitudes . . . 

O que pugnamos 'com entusiasmo e ideolo
glsmos, não é de hoje, temos trilha traçada, 
temos ·convicções e conceitos firmados pela 
perseverança, somos Importunas, na luta de 
pedir e dar para contribuir na organização 
social, na organização econômica, na orga
nização polltica, na organização global, até onde 
podem ser conduzidos os nossos conhecimentos 
e técnica de pública utilidade, cooperando com 
o Estado, - provendo o Brasil de hoje e pre
vendo o Brasil de amanhã ... 

Problemas . de soluções transcendentes, já 
equacionados mas não resolvidos pràtlcamente, 
conduzem-nos a prioridades, como o da habi
tação, abastecimento e transporte, Integrados 
aos de ordem social, econômica e politlca, de
pendentes de fatôres diversos e conseqüentes 
de ciclos vitais, como demográfico, preponde
rando, não só o deslocamento e centralização 
populacional nos centros urbanos, preferencle.1-
mente nas capitala já superlotadas, conside
rando-se também, que - "em menos de um 
milésimo de perlodo de existência do homem, 
a população do mundo cresceu mais de quatro 
vêzes", cabendo à produção e à cultura aten
der ou socorrer, a!lm de atribuir aos . homena 
um padrão de vida conveniente, 

Não me alongarei em tratar de tais assun
tos porém, ressalta que só uma ação coorde
nativa, harmoniosa - um espirita de eacri!lclo, 
- apertando cintos, no dizer de Truman, po
derá proporcionar os nossos a nseios em futuro, 
o quanto mais próx imo, de viver satisfatória
mente. 
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Senhor presidente, renovando as minhas 
congratulaçõee, quero exaltar a cooperação que 
governos , sábia.e Instituições culturais, órgãos 
do Estado, estudiosos e Interessados vêm pres
tando à causa da Geografia brasileira, na nltlda 
compreensão dos seus deveres, em prol do en
grandecimento crescente da n088a pátria, posta 
em destaque no consórcio das nações que bus
cam estabelecer a paz duradoura", "único limite 
de nossas realizações de amanhã, que consti
tuem dúvidas de hoje" . 

Pelo agrônomo Nonato Marques, presidente 
·do D. R . G., foi na ocasião oferecido ao Insti
tuto Geográfico e Histórico um globo terrestre. 
com uma placa comemorativa do decênio do 
I. B. G. E. seguindo-se, para encerrar as co
memorações. a Inauguração pelo Interventor 
federal da exposição permanente ,de mapas, 
publicações e gráficos elaborados pelos D . R. 
G. e D. E. E. 

.... 
ESPOUTO-SANTO 

DESIGNADO O REPRESENTANTE DO 
ESTADO À ASSEMBLl!:IA GERAL DO C. N. 
G. - Por ato do Interventor esplrltossantense 
foi designado o Dr. Clcero de Morais, diretor 
do Serviço Geogrãflco, Geológico e Mineralógico, 
para representar aquela unidade federativa na 
a.esembléla geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, a reallzar-ee prôxlmamente nesta capital. 

~ 

HINAS-GEBAIS 

Inatltuto Histórico .e Geoirráfleo 

COMEMORAÇõES DO CENTENARIO DO 
GENERAL CARNEIRO - II CONGRESSO DE 
HISTORIA DA REVOLUÇÃO DE 1894 - A 
QUEST AO DA SERRA RESPLANDESCENTE." 
- Sob a presidência do Cel. Herculano de 
.ANunção secretariado pelos sócios Salomão de 
Vasconcelos e Copérnico Pinto Coelho, reuniu-se 
a 19 de março o Instituto Histórico e Geográ
fico de Minas-Gerais. 

Llda a ata, paaaou-se ao expediente, que 
co1111tou de vários ótlcloe e comunicações. 

Em seguida, o Sr. Presidente disse doa fins 
da reunião, que era &.11sentar-se o programa 
do II Congresso de HIBtórla da Revolução de 
1894, a realizar-se nesta capltál por ocasião do 
1. • centenário do nascimento do general Gomes 
Carneiro . 

Depois de várias sugestões e, por proposta 
do Sr. Al varo Benlclo tle Paiva, ficou a Dire
toria encarregada de se enti.nder, em momento 
oportuno, com as autoridade& governamentala 
no sentido da oficialização do · referido Con
creuo. dando ao mesmo o lndlspellllável apolo 
moral e material. 

· O Sr. Copérnico Pinto Coelho leu ó memo
rial sôbre a.e sugestões apresentadas .pelo Ins
tituto em reunião conjunta da Comissão de 
festejos para o clnqüentenárlo de Belo-Hori
zonte, cujo programa .eetá sendo elaborado. 
Entre outr&.11 providências lembradas pelo Ins
tituto, constam a de lançar-ee a pedra funda
mental do monumento ao general Carneiro por 
ocasião do centenário do grande soldado e a 
Inauguração do monumento ao ensejo do cln
qüentenárlo de Belo Horizonte . 

Em adendo às propostas lld&.11 quanto ·ao 
cinquentenário de Belo-Horizonte, o Sr. Edel
welBS Teixeira propõe que se lnclulssem mais 
as seguintes sugestões : 

a) que se dêem os nomes de F ernão Dias 
Pais Leme e Manuel d~ Borba Gato · a duas 
avenidas centrais da capital ; 

b) providenciar-se para a construção de 
um novo prédio para a Biblioteca Pública, nos 
moldes da de São-Paulo; 

e) promover-se a Instalação do MWJeu Edu
cativo de Belo-Horizonte no mesmo edlflclo da 
Biblioteca Pública. 

O Sr . Salomão de Vasconcelos propôs que 
se lançassem na ata votos de louvor aos 
Sra. cônego R. Trindade, José Mariano Filho e 
Mário Aristides Freire. pelo aparecimento dos 
seus novos trabalhos, respect.lvarnente - Ins-

. tituiçôes de IgrejaJ1 no Bispado de Mariana, 
Antônio Jl'rancisco Lisboa e A Capitania ão 
Bspirito Banto. 

Pelo Sr. Edelwelss Teixeira foi proiiosto 
se lançass<' na ata um voto de pesar pelo fale
cimento do saudoso consócio Dr. Henrique 
Cabral. 

O mesmo Sr. Edelweíss Teixeira. referiu-se 
a . uma comunicação ultimamente feita· à Fôlha 
de MinaJI pelo Sr. Antônio Chácara. residente 
em Novo-Cruzeiro (Gravatá), que se Intitula 
descobridor da lendária serra Resplandesce~te 
pelos lados de Minas-Novas . , 

Disse que há longos anos se tem dedicado 
também a êsse assunto ,· tendo publicado em 
1942, na Revista . Bàucanào de Belo-Horizonte, 
um trabalho sôbre a bandeira ·de Fernão Dias, 
em que abordou, de passagem, essa questão. 

Intéressando-se vivamente pela matéria e 
achando a comunicação referida um tanto lacô
nica, escreveu ao elgnatárlo da comunicação, 
pedindo mais amplos esclarecimentos a respeito. 

O Sr. Salomão de V&.11conceloe disse ~ue 
não conhece ainda os têrmos da comunicação 
aludida. Mas pode desde já ponderar que, ae 
verdadeira tal descoberta. s erá uma lança em 
Atrlca, um fato digno de r egistro e da Ida ao 
local de uma coml11são de t écnicos e de cien
tistas . O .problema da .. serra Resplandescente" 
ou da "Ita-barab-açu" dos lndlgenas, tem caldo 
no domlnlo das lendas. Jt uma lncognita que 
escaldou a mente dos entradlstas no decorrer de 
quatro longos séculos de batidas desordenadas 
pelos noesos sertões, sem que até hoje se defi
nisse. Qualquer Informação Isolada a êaae res
peito pode não pa.tl8ar de um simples ôvo de 
Colombo, pois hA por êsses brasis afora muitos 
penhascos que brilham com mais ou menos 
Intensidade aos raios do sol em certas horas 
do dia, conforme a natureza do terreno, a 
constituição gCQlóglca, a presença, por exemplo, 
de conglomerados de cristais a nu ou de ferro 
especular e que podem passar quando multo de 
pequenas Itaveravas (pedrae que brilham) . A 
verdadeira "serra Resplandescente" denunciada 
pelos selvlcolas por volta de 1570 quando leva
ram a P edro de Magalhães Gandavo, em Pôrto
Seguro, amostras de "prata" e "esmeraldas" 
esta, se não é um mito, continua ainda lnavls
tada naa brum&.11 do mistério . 

A comunicação do articulista de Novo
Cruzeiro pois, deve ser recebida com as neces
sárias reeerv&.11. 

O Sr. Copérnico Pinto Coelho, a seguir, 
Informou que estêve em excursão, em 1920, em 
Itacamblra. a serviço da União por ocasião do 
recenseamento geral da República e no relatório 
então ·apresentado aludiu à possibilidade de 
estarem por aquêles lados a encantada "aerra 
Respalndescente" e também a misteriosa Vu
pabuçu. 

Franqueada a palavra para outros aaauntoe, 
o Sr. Edelwelss Teixeira Informou à Casa que 
o prefeito de Sllvlanópolls está organizando 
uma comissão encarregada dos festejos come
moratl vos da passagem do bl-centenário de 
San t ' Ana-do-Sapucal, fato que se dará a 30 
de outubro do corrente ano , convindo que o 
Instituto se associe a êAaes festej os. 
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O mésmo senhor comunica ainda que vão 
adlantadcts os preparativos para a Instalação, 
em breve pruo, do Instituto de .Agricultura 
Prática Maria Marques, na antiga fazenda do 
Jaguara. 

O Sr. Salomão de Vasconcelos lê 1 Casa 
um Interessante apanhado histórico sObre "Ve
lhas Matrizes Mineiras", no qual focaliza com 
dados seguros e farta argumentação, as primi
tivas matrizes de Sabará, Mariana e Caeté. 

Foram apresentados finalmente, à Casa. 
para publicação no próximo n6mero da .Reviata, 
dois trabalhos históricos de Ablllo Barreto e 
Emar Quelroga. 

PIA.V! 

"CONSIDERAÇõES GEOGRÃFICAS E HIS~ 
TõRICAS SOBRE O RIO PARNAfBA - .O 
PIAUf - APONTAMENTOS HISTõRICOS -
O jornalista J ú lio Romão da Silva, r edator da 
Secção de Publicações do · Coµselho Nacional 
de Geografia, durante a sua permanência nos 
Estados do Plaul e Maranhão, aonde estêve re
centemente, teve oportunidade de pronunciar 
diversas conferências, atendendo a convites que 
lhe foram -1 dirigidos por Instituições culturais 
daqueles Eátados. 

Dentre elas se destacam, pelo seu conteúdo 
geográfico e histórico, a patrocinada pela Pre
feitura Municipal de Teresina, sObre o tema 
"Considerações Geográficas e Históricas sObre 
o rio Parnalba" e a levada a efeito na sede do 
GlnáBlo Francisco de Sales, naquela capital, que 
versou sôbre a História do Plaul. 

8.llO-PA.ULO , 

COMEMORAÇÕES DO "DIA DO ESTATfS
TICO" E DO "DIA DO GEõGRAFO" - CON
FERttNCIA DO PROF. MfLTON RODRIGUES 
- A PALAVRA DO EMBAIXADOR MACEDO 
SOARES - A exemplo do que aconteceu nas 
demais unidades federadas, foi comemorado 
festivamente em São-Paulo o "Dia do Elltatls
tlco e do Geógrafo", cuja data transcorreu a 29 
de maio . Do programa das comemorações cons
tou mlBBa solene, celebrada às 9 horas na 

Igreja de Nolll!a Senhora da Consolação e con
corrida sessão no Departamento Estadual de 
Eetatlstlca, presidida pelo embaixador José , 
Carlos de Macedo Soares, presidente do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatfstlca e 
atual Interventor federal no E.atado de São
Paulo . 

Dando Inicio à cerimônia em aprêço, que 
teve lugar às 15 horas, S. Excia. cedeu a pala
vra ao Sr. Djalma Forjaz, diretor do Departa
mento Estadual de Estatlstlca, o qual pro
nunciou discurso · alusivo à data, seguindo-se-lhe 
o Prof . Milton Rodrigues, diretor da Universi
dade de São Paulo, que leu uma palestra Inti
tulada: "A for mação do Estatlstlco" . 

Finalizando a comemoração o embaixador 
Macedo Soares, historiou a formação do llllltl
tuto Brasileiro de Geografia e Eatatlstlca, mos
trando o quanto de lmportAncla e slgnl11cação 
representava para a administração p6bllca a 
data em transcurso. 

• TEBBITOBIO DE PONTA POB.ll 

1 CONGRESSO DOS PREFEITOS MUNI
CIPAIS - FUNDADA A ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICfPIOS DO TERRITORIO DE PONTA
PORÃ - Sob a presidência do governador do 
Território de Ponta-Porã realizou-se em maio 
passado, o I CongrE!JillO dos Prefeitos Municipais, 
o qual teve como fWalldade discutir problemas 
ligados à administração daquele Território. 

Como conseqüência do Congresso já há, a 
registrar, a fundação da .A88ociação dos Munl
clplos do Território de Ponta-Porã, filiada à 
ABBoclação Brasileira de Munlc!plos para pres
tar assistência aos prefeitos. Será orientada por 
funcionários federais. 

VISITA DO CEL. LIMA FIGUEIREDO. 
DIRETOR DA E. F . NOROESTE DO BRASIL 
- Eatêve recentemente em visita a Ponta-Porã , 
o coronel Lima Figueiredo, diretor da E. F . 
Noroeste do Brasil, que foi homenageado pelo 
governador daquele Território, que na oculto 
pronunciou um discurso, no qual ressaltou as 
suas qualidades de administrador à frente da
quela Importante via férrea. 

Municípios 

JUIZ DE FOBA. (Mllla1-Gerals) 

96.• ANIVERSARIO DE SUA EMANCIPA
ÇÃO - Comemorou-se com g i-ande solenl<lade, 
a 81 d e maio passado, o 96. • •nlversárlo da 
emanc ipação de Juiz-de-Fora,. a cujas festi
vidades compareceram o Interventor federal no 
Estado de Minas, Sr. J o&o Heraldo, altas auto
ridades federais e estaduais, assim como repre
sentantes de munlclplos vizinhos. . 

Do programa das comemorações constou· 
também, uma Exposição .Agro-Pecuária e In
d ustrial. 

NITEBOI (Ble-de-Jaaelro) · 

CRIADA NA BIBLIOTECA UNIVERSITA.
RIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A 
"ESTANTE DO I. B; .(;. E .• - A Blblloteca 
Un iversitária da .Divisão de Dlfusilo Cultural 
do Departamento de Educação do Estado do 
Rio, desejando proporcionar aos seus freqüen
tadores as coleções representativas da Estatls
tlca e da Geografia brasileiras, criou a "Estante 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlstlca" . 

li 
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Dando conhecimento da Iniciativa à direção 
do I. B. G. E., a chefia daquele setor do 
Departamento de Educação fluminense focaliza. 
em oficio enviado ao secretário-geral do Insti
tuto, as múltiplas contribuições dessa entidade, 
fixadas em obras que registram os mais va
riados aspectos da vida do pais. em séries 
estatlstlcas e estudos · e análises das nossas 
realidades. 

PIANCó (Parafba) 

Diretório Municipal de Geografia 

DESIGNADOS OS MEMBROS DO D. M. G. 
Conforme comunicação do prefeito de Plan

có, o Diretório Municipal de Geografia daquele 
munlclplo, está assim constituldo : Dr. Antônio 
Leite Montenegro, (presidente); padre Manuel 
Otaviano de Moura Lima, Srs. Aprlglo de Quei
rós Fonseca, Francisco de Assis Xavier e Fran
cisco Conrado de Almeida Neves. 

Exterior 

INGLATERRA 

A GEOGRAFIA E OS PROBLEMAS DO 
MUNDO - Com o titulo acima, os jornalB 
desta capital publicaram recentemente o se
guinte comentário transmitido ·de Londres: 
"Como resultado da luta iniciada em 1939, a 
Geografia terá de sofrer profundas alterações, 
não só com o estabelecimento de novas fron
teiras e com a transferência de populações, 
como também em grande número de detalhes 
que Interessam profundamer.te a Geografia Eco
nômica, o comércio Internacional, a organização 
social de vil.rias nações, e a lliJicologla de todos 
os povos. Serão aconteclmelftos espetaculares 
destinados a pôr .em evidência a Importância 
atual dos estudos geográficos e a determinar 
a constante ampliação da área geográfica que 
todo homem cult,o necessita estudar. Se com
pararmos os cenários das guerras antigas: -
Púnicas, Carlomagnianas, etc, - com o das 
guerras modernas, salta à vista a enorme dife
rença de amplitude geográfica que progressi
vamente vão adquirindo no decorrer dos séculos 
o cenário bélico vai aumentando, estendendo-se 
das pequenas regiões provinciais, a nações In
teirai!, a continentes e, por fim, ao mundo 
todo. Em uma visão de conjunto adquire-se 
lnevltàvelmente a convicção de que, cada vez 
em grau mais elevado, a Sorte dos povos que 
habitam a Terra está ligada por uma forte e 
lnvlslvel rêde de lnterêsses, tão variada e com
plexa, que é imposslvel pensar na pátria sem 
vê-la Imediatamente ligada por laços lnvlslvels 
às demais nações que compõem a familia hu
mana. A posição de cada pais no concêrto 
universal, depende antes de tudo, de sua situa
ção no mapa, da produção de · seu solo e da 
aptidão espiritual com que poderá enfrentar o 
futuro, Isto é, da Geografia Flslca, Econômica e 
Humana . .A1J mutações da economia e as mar
chas e contra-marchas da polltlca Internacional 
estão . à vista de todos e podem ser seguidas 
pelos acontecimentos que a Imprensa regista e 
comenta. de maneira tal que ninguém poderá 
ter dúvidas sôbre a necessidade de ser perlôdl-

. camente revista a Geografia Econômica e Poll
tlca. Quanto à Flalca, essa necessidade não é · 
tão aparente, porque muitos poderão julgar que 
o globo terrestre, em seu aspecto material, já 
é perfeitamente conhecido e sõbre o assunto 
nada há mais a acrescentar. Ao contrário disso, 
os progressos constantes da Geografia, são na 
realidade multo rápidos. embora lhes falte a 
difusão e o sensacionalismo que a outros. as
pectos geográficos se confere habitualmente. 
Sem atoardas e estardalhaços, a Geografia Fl
slca vai t'.esenvolvendo os problemas funda
mentais do mundo que habitamos e, como acon
tece com a ciência, cada dificuldade superada, 
cada problema resolvido, serve apenas para que 
se descubram novas lncógnUas. Vivemos em 

uma época em que tudo se modifica, e em que 
a Interdependência dos conhecimentos humanos 
prova, a cada paaso, qve ó progr~so obtido em 
um setor, terá de Influir Imediatamente em 
todos os ramos da ciência•. 

M8XICO 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO PAN-.AMERICA
NA DE GEOGRAFIA - ESCOLHIDO O RIO
DE.JANEIRO PARA SEDE D8STE óRGAO ~ 
Em abril último reuniu-se na Cidade do México 
o Comitê Executivo do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História, o qual entre outras 
resoluções, deliberou criar a "Comissão de Geo
grafia" com a finalidade de difundir, nos palses 
americanos, os modernos métodos da Geografia 
e do seu ensino, promovendo no continente a 
realização de trabalhos geográficos de lnterêsse 
cientifico, escoiar e popular. 

Segundo estabelece a Resolução a seguir 
transcrita, . a "Comissão de Geografia'', está 
entregue ao Brasil e tem sede no Rio-de-Ja
neiro, tendo ainda o Comitê Executivo do 
Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e . His
tória eleito presidente da Comissão recém 
criada o Eng. Chrlstovam Leite de Castro, 
secretário-geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca. 

"Beaolucio de 2 de abril de 1946: 

Cria a Comias~o de Geopraf~ do lnaHtuto. 

O Comitê Executivo do Instituto Pan-Ame-
rlcano de Geografia e História, usando das·suu 
atribuições; 

Considerando a alta conveniência de serem 
difundida& nos palses americanos as moderna& · 
conquistas do método cientifico da Geografia; 

Considerando, ainda que, na sua tendência 
atual, a Geografia se coloca cada vez mala ao 
serviço do homem, proporcionando valiosos 
subsldlo11 à vida administrativa, econõmlca, po

. l!tlca e social dos povos; 
Considerando que são bem apreclávelB . as 

atlvld~des de pesquisa geográfica nos diferentes 
palses americanos,. o que torna necessária e 
urgente a articulação de tais Iniciativas, na 
forma devida; 

Considerando a Recomendação aprovada 
pela II Reunião Pan-Amerlcana de Consulta 
sôbre Geografia e· História com a sua Resolução 
n.• 44; 

Considerando a oferta feita pelo Govêrno 
da República dos Estados Unidos do Brasil no 
sentido de patroctnar a Instalação da "Comia-
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sào de Geografia" para que entre em Imediato 
funcionamento, por Intermédio do seu Conselho 
Nacional de Geografia; 

RESOLVE : 

I - Fica criada a "Comissão de Geografia". 
II - São flnalldadea da nova "Comissão de 

Geografia" : a) planificar e executar as ativi
dades geográficas da competência do . Instituto 
Pan-Amerleano de Geografia e História; b) 
difundir os modernos métodos da pesquisa geo
gráfica: c) Incrementar a pesquisa geográfica 
nos palses americanos; d) Intensificar o Inter
câmbio de técnicos e informações cientificas 
entre "" Instituições geográficas dos palses 
americanos; e) promover R euniões de Consulta 
e participar de conferências internacionais; !) 
exercer a supervisão ctentlflca da Revista Geo
grdfica e de outras publicações de caráter geo-

gráfico a serem editadas pelo Instituto Pan
Amerlcano de Geografia e de História; g) pre
parar uma Geogra/"1 àaB Amlfricaa, a ser edi
tada pelo Instituto PafüAmerlcano de Geografia 
e História, com a cooperação doe paises ame
ricanos. 

III - A "Comissão de Geografia• será cona
tltulda de Comitês e terá organização análoga 
à da já existente "Comi.ssão de Cartografia". 

IV - Fica delegado ao Conselho Nacional 
de Geografia do Brasil o encargo de Instalar a 
"Comissão de Geografia" ora criada e de provi
denciar o Imediato Inicio de euaB atlvldadea. 

V - A delegação brasllelra à IV Assembléia 
Geral do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia 
e História, apresentará à consideração da mes
ma Assembléia o plano definitivo da organiza
ção e das atividades da "Comissão de Geogra
fia". que elaborar o Conselho Nacional de 
Geografia do Brasil. 

..... A fotografia é um excelente documento seográllco, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado . Envie ao Conselho Nacional de Geografia as foto&Taflas panorA.micas que 

po1&u1r, devidamente lesendadu. 

• 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatório das Atividades do Diretório Central 
do Conselho Nacional de Geografia, Relativo 

ao Ano de 1945 
PREAMBULO 

1945 foi o ano em que maior atividade 
desenvolveu o Diretório Central. 

J!: o que evidenciam oi! número11 referente11 
às reuniões efetuadas e àl! Re11oluções aprova
das, que a tabela abaixo apresenta em confronto 
coin os orçamentos suce11slvo11. 

NÜMERO DE 
ANO . Orçamento 

Reuniiles Resoluções 
--·--·---.---· ------· - --·~ --- --- --·--

1937 2 1 --
1938 15 19 377 400,0:> 
1939 24 36 400 000,00' 
1940 23 18 1000000,00 
1941 21 15 l 860 000,00 
1942 22 30 2 610 000,00 
1943 'J:T 31 2 600 000,00 
1944 21 27 4 900 000,00 
1945 

I 
24 45 7 837 600,-00 

Em 1946 há a acrescentar as 16 reuniões da 
''l Sessão Ordinária da Assembléia Geral dó 
Conselho, da qual faz parte integrante o Dire
tório Central, que assim realizou o con11iderável 
total de 40 reuniões no ano transato. . 

Atividade tão intensa encontra explicação 
em duas razõe11 principais: a evolução natural 
da organização, que em 1945 completou o 8.• ano 
de existência; a dotação orçamentária ,que, no 
ano, atingiu valor apreciável a permitir Inicia
tivas mais po11itlvas. 

Conquanto abundantes e surpreendente11 se
jam as realizações do Conselho - e na afir
mativa não vai imodéstia -, forçoso é reconhe
cer que o perlodo de oito anos, desenvolvidos 
com recursos relativamente parcos, representa 
apenas fase preparatória para uma organização 
que se de11tlna a movimentar a Geografia bra
sileira, tarefa que oferece dificuldades gigan
tescas, resultante!! sobretudo da vastidão ter
ritorial do pais .em contraposição à escassez dos 
recursos dlsponlvels à atividade geográfica, 
custosa de nstureza. 

Por Isso, a que11tão do orçamento' assume 
para o Conselho significação excepcional, so
bretudo agora em que, depois dum perlodo 
razoável de preparação, a Instituição e11tá em 

condições de dar aproveltamento _,Pronto, efetivo 
e com excelente rendimento 808 recursos que 
lhe sejam proporcionados, movimentando ini
ciativas Interessantes e oportunas. 

COMPOSIÇÃO 

' Houve durante 1945 o afastamento de três 
membros do Dlretórlp: em 19 de março, do 
Dr. Heitor Bracet, pela terminação do seu man
dato como representante do Conselho Nacional 
de Estatlstlcá; em 19 de abril, do brigadeiro 
do ar Listas Augusto Rodrigues, por motivo 
da sua transferência para a re11erva da Aero
náutica ; em 3 de outubro do ministro Orlando 
Leite Ribeiro, em virtude da sua exoneração 
da Chefia da Divisão de Fronteiras, resultante 
dà sua nomeação para . chefe da Divisão de 
Administração do Itamarati. 

Nas reunlõe11 em que se despediram aquêles 
dignos pares, o Diretório teve oportunidade de 
prestar-lhes merecidas homenagens, manl.fes
tando-lhes agradeeimentos pela atuação dedl
t,ada e expressÕel! de slmp&tla, espontâneas e 
justificadas. 

E, recentemente, em vktude da sua no
meac;.ão em 5 de novembro para o elevado cargo 
de Interventor federal no Estado de' São-Paulo, 
há que assinalar, ainda que a ausência seja 
temporária, o afastamento do embaixador .José 
Carlos de Macedo Soares, preclaro presidente 
do Conselho. 

Substituições correspondentes foram feitas, 
11alvo quanto à Aeronáutica, cuja representação 
no Diretório continua vaga : o Dr. Heitor Bracet 
passou a responder pelo expediente da presi
dência do Conselho; o ministro Adriano de 
Sousa Quartln, atual chefe da Divisão de Fron
teiras do_ Ministério das Relações Exteriores, 
passou a . representar o Ministério; o tenente
coronel Frederico Augusto Rondon recebeu o · 
encargo de representar o Conselho Nacional 
de Estatistlca. · 

No quadro dos suplentf'.s dos membros do 
Diretório houve as seguintes alterações : em 5 
de março, o Eng. Ermellndo Llns Investiu-se 
como suplente do Eng. Flávio Vieira, repre11en
tante do Ministério da Vlaçã-:>; em 18 de junho 
o cônsul Lauro Escorei de Morais foi Investido 
na suplência do ministro Orlando Leite Ribeiro 
até o afastamento dêste, em substituição ao 
cônsul Murilo Pessoa, que foi designado para 
servir no estrangeiro; em 26 de outubro, o 
cônsul Rui Barreto passou a 11er o suplente do 
ministro. Adriano de Sousa Quattln. 
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RESOLUÇOES APROVADAS 

Apanhado geral 

O Diretório aprovou em 1945 o total de 45 
Resoluções, que foram numeradas de 177 a 221. 

Na reunião de 19 de novembro aprovarazn,se 
' 8 Resoluções, o que representa o número reOQf'rj 

até agora de Resoluções aprovadas pelo Dtlfe
tórlo num mesmo dia. 

O anexo ementárlo permite uma lmpreesão 
de conjunto das Resoluções aprovadas (Anexo 
n.• 1). · 

Segundo a classlflcação usual, foi a seguinte 
a distribuição das matérias compreendidas nas 
Resoluções: 

1 - Sõbre assuntos administrativos : . . . . . 16 
a - de caráter estrutural . . . . . . . . 5 
b - de caráter . funcional . . . . . . . . . 11 

2 - Sôbre .:..suntoe técnlc01<: .... , .. .. .. .. 11 
a - trabalhos de Geografia . . . . . 7 
b - trabalhos de Cartografia , . . . 4 

3 - SObre assuntos culturais : •.. , ....... ; 11 
4 - SObre assuntos diversos: .. . • • • • .. .. . • 7 

Total ...•.. • . .........•..•.. . . .. 4ó 

A distribuição das Resoluções pelos meses 
de trabalho foi a seguinte: em janeiro = 3. em 
fevereiro = 2; em março = 3; em abril = 4; 
em maio = 4; em junho = 1; em julho = 2; 
em agosto = 4; em setembro = 5; em outubro = 2; em novembro = 10; em dezembro = 5; 
total = 45; média mensal = 3 2/3. 

Outro aspecto Interessante na distribuição 
das Resoluções é o da consideração das Insti
tuições nelas objetivadas; e nesse particular, os 
números dizem o seguinte: 

A - Resoluções de caráter Interno do Con-
selho: ........ . .... .. , . . . .• . . . . . . . . . . . 29 
1 - de lnterésse geral , .. .. , . . . . . . 15 · 
2 - para a Assembléia Geral . . . . 2 
3 - para os Diretórios Regionais 3 
4 - para a Secretaria-Geral . . . . • 3 
5 - para o Serviço de Geografia 

e Cartografia , , , , .... , , .. , . . 6 
B - Resoluções de caráter externo : . .. .. , 16 

1 - para Instituições estrangeiras 2 
2 - para Instituições naclonala . . 14 

Total ........................... 45 

A apreclaçll.o estatll!tlca feita permite uma 
noção de conjunto das atividades do Diretório 
q:ue. conforme os números evidenciam, se des
dobrou em atuação multiforme para atender 
As variadas e freqüentes exigências do funclo
namen to do Conselho, como organismo nacional 
complexo e abrangente. 

As questões surgidas acérca da estrutura 
do Conselho tiveram a devida solução; uma Co
missão Especial foi constltulda para o estudo 
dos complexos problemas da regulamentação de 
profissão de geógrafo e da criação da Facul
dade de Geografia e Cartografia, em atendi
mento à sugestão do X Congresso Brasllelro d<" 
Geografia (Res. n. • 183); consultores técnicos 
foram eleitos para alguns Diretórios Regionais 
(Res. ns. 196, 205); composição foi dada às 
Comissões Consultivas adjuntas à Secretaria
Geral (Res. n.• 206) e ao Serviço de Geografia 
e Cartografia (Res. n.• 2U). 

O funcionamento dos vários órgãos do Con
selho, por outro lado, exigiu dellberaçõea opor
tunas do Diretório, dentre as quais se salientam 
M 19egulnte.s: !b;ou-1Se um plano para as re-

uniõP.s culturais (Res. n . • 181) ; Incluiu-se no 
programa de trabalhos de 1945 uma expedição 
cientifica ao sudoeste baiano (Res. n. • 188); 
estabeleceu-19e a colaboração do Conselho no 
estudo biogeográfico da restinga flumlneruse 
(Res. n . • 212). 

Os trabalhos de Geografia mereceram a de
vida atenção: fixaram-se medidas e normas para 
a revisão toponímica (tles. ns. 179, 202 e 218); 
deu-se provimento às Indicações aprovadas pelo 
X Congresso Brasileiro de Geografia (Res. 
ns. 180 e 189) ; tratou"se dos Concursos de 
Monografias de Aspectos Municipais relativos 
aos anos de 1948, 1944 e 1945 (Res. ns. 184 e 191). 

Os trabalhos de Cartografia, Importantes 
porque compreendem os levantamentos territo
riais e os desenhos de mapas a cargo do Con
selho, determinaram em especial as seguintes 
destacadas decisões do Diretório: Iniciativa em 
favor da conexão das rêdes de triangulação do 
pais (Res. n . • 182); fixação das normas para 
o recebimento e aprovação dos novos mapas 
municipais (Res. n.• 190); aprovação das con
venções cartográficas para os mapas na escala 
1 :500 000 (Res. n.• 199). 

Os assuntos culturais determinaram as se
guintes principais deliberações: o Conselho ade
riu ao IV Congreeso de História e Geografia 
do Rio-Grande-do-Sul (Res. n . • 177); deu pa
troclnlo à 2.• Reunião dos Meteorologistas Bra
sileiros (Res. n.• 192); promoveu uma cam
panha em favor da restauração da Biblioteca 
Públlca de Manaus (Res. n. • 200); cuidou da 
participação do Brasil.na IV Assembléia Geral 
do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e 
História (Res. ns. 203 e 210); promoveu uma 
exibição de trabalhos artlstlcos executados por 
ibgeanos (Res. n.• 204). 

E, de lnterêsse geral, há a assinalar Im
portantes Resoluções : dispondo sõbre o orça
mento e a vida financeira do Conselho (Res. 
ns. 178, ' 195, 201, . 208, 214, 216); dispondo sõbre 
a aquisição e doação de material (Res. ns. 186, 
197, 198); · dispondo sôbre o pessoal (Res. ns. 
185. 187, 213); reorganizando os serviços das 
repartições centrais do Conselho (Res. n.• 193); 
promovendo a aquisição de prédio para a Ins
talação dos serviços do Conselho (Res. n. • 215); 
Instituindo o "Diário do Conselho" (Rell. 
n.• 217). 

RESOLUÇõES APROVADAS 

Apreclagclo geral 

Cabe agora um comentário apreciativo das 
Resoluções aprovadas, na ordem da sua lm
portAncla para a vida administrativa e técnica 
do Conselho. 

A medida de maior Importância aprovada 
pelo Diretório, em 1945, foi a reorganização 
dos seus serviços centrais (Res. n. • 193) e a 
conseqüente reestruturação do quadro do seu 
pes11oal (Res. n.• 213). 

:t que nessa reforma procurou-se dar f'.S• 
truturação adequada aos se.rvlços centrais do 
Conselho, provendo-lhes elementos e recursos 
para desempenharem, de maneira quanto pos
slvel cabal e moderna, os seus encargos admi
nistrativos, técnicos e c!entlflcos, servidos por 
um pessoal devidamente selecionado, remu
nerado e classificado. que encontre no próprio 
serviço os elementos para a sua formação e 
conveniente espe.c!allzação. · · 

Complementarmente a essa reforma, o Dire
tório com a Resolução n.• 215 tratou de assunto 
correlato de magna lmport4ncla, que é o da 
Instalação adequada, em sede própria, dos ser
viços do Conselho, que deverão exper!me.ntar 
brevemente amp!!ações apreciáveis, sobretudo 
quando se Instalarem os vários 11etores nOVOll 
previstos na reforma . 

•• 
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Declalo do Diretório merecedora de eer 
88Slnalada como das mais Importantes foi tam
bém a tomada com a Resolução n . • 199, apro
vando as convenções cartográficas para os ma
pas na escala de .1 :500 000, com que o Conselho 
colheu os primeiros frutos da sua grande cam" 
panha da uniformização da Cartogratla brasi
leira, a qual se Inscreve legitimamente como 
um dos maiores empreendimentos da Instituição. 

Tal uniformização, quando conseguida com 
a generalidade desejada, assegurará ao Brasil 
posição destacada na solução do problema da 
padronização cartográt!ca, que sem grandes re
sultados tem sido tentada em vários pa!ses; 
além disso, o exemplo do Brasil influirá de 
maneira mui expressiva e decisiva na Iniciativa 
análoga recomendada pelo Instituto Pan-Amerl
cano df· Geogratla e História, com sentido 
lnteramerlcano. 

A Resolução n.• · 185 do Diretório, dispondo 
sôbre o estágio de funcionários do Conselho no 
estrangeiro, merece também ser citada nessa 
galeria de Resoluções de maior Importância 
aprovadas em 1945, porque durante o ano foram 
se especallzar nos Estados Unidos treze fun
cionários, todus êles chefes de serviço especia
lizado, .de Geografia e de Cartografia, o que 
repres•mta apreciável realização, em favor do 
aperfelçoam•Jnto dos serviços do Conselho, na 
nova fase. 

REFORMA DOS SERVIÇOS 

Segundo a teforma lnstltuida com a Reso
lução n. • 183, os serviços do Conselho foram 
dlaVtbuldos por duas repartições executivas 
centrais, a Secretaria-Geral e o Serviço de Geo
grafia e Cartografia. de finalidades bem defi
nidas : aquela, com os encargos de natureza 
administrativa e reunindo as atividades coor
denadoras do Conselho; êste, com as atribuições 
de carátP.r técnico e cientifico, que cumpre ao 
Conselho desempenhar. 

A reforma dos serviços foi realmente feliz 
e os esquemas estruturais anexos bem esclare
cem o equlllbrlo e a justeza di\ organização 
(Anexos 2 e 3). 

Várias Inovações se Introduziram, das quais 
se esperam fecundos resultados. 

Assim, em ambas as repartições centrais, 
toram ' previstos, adjuntos às respectivas dire
torias, duas Comissões consultivas externas e 
dois Comitês Internos : as Comissões visam 
reunir especialistas nas matérias básicas tra
tadas pelas repartições, dentre os melhores co
nhecedores dos assuntos, afim de , como órgãos 
consultivos, oferecerem contribuições, valiosas 
e oportunas, em beneficio dos próprios serviços; 
o Comitê Diretor de cada repartição ob jetiva 
dar unidade de comando, de planejamento e de 
execução aos seus trabalhos, e o Comité de 
Planejamento tem em vista proporcionar planos 
gerais e programas anuais dos trabalhos da 
repartição respectl va e• acompanhar a sua 
execução, dispondo de elementos para suprir 
deficiências que ocorrerem e para corrigir fa
lhas de planificação que se _evidenciem. 

Na Secretaria-Geral foi criada uma nova 
Becção, a Secção Cultural, que tem por fim 
movimentar as iniciativas do Conselho de cará
ter cultural e providenciar os cursos ne<:essárlos 
à formação c aperfeiçoamento do pessoal do 
Conselho, especializado em Geografia e em 
Cartografia. · 

O pensamento consiste em formar técnicos 
em trabalho, tendo slrlo· para Isso criado um 
sistema de carreiras básica~ - dP. amanuense, 
a~ geógrafo, de cartógrafo e de geometrlsta -

as quais se escalonam por degrau11 11uceulvos 
de aprendiz. de praticante, de auxiliar, de téc
nico· e de técnico especializado (Anexo n. • 4). 

Nessas condições. é passivei o recrutamento 
de jovens, com conhecimentos básicos do ensino 
secundário, e levá-los, progressivamente, me
diante cursos e trabalhos, aos postos mais ele
vados das carreiras que houverem escolhido . 

No Serviço de Geogratla e Cartografia pre
dominou, como é natural, o sentido regionalista, 
que está de acôrdo com as modernas tendências 
metodológicas, além de proporcionar adequada 
e oportuna divisão de trabalho. 

Assim, .foram previstas equipes de análises 
regionais. que constltuldae de geógrafos quali
ficados , atuem permanentemente nas cinco re
giões geográficas do pais - Norte, Nordeste, . 
L este, Sul e Centro-Oeste . 

Igualmente, os cartógrafos, encarregados 
dos desenhos dos mapaa, foram dlstrlbuldos por 
turmas regionais, cada qual se Incumbindo de 
uma região geográfica do pais. 

Somente para os geometrlstas, Incumbidos 
dos levantamentos territoriais, não foi posslvel 
tal distribuição regional, porque essas ativi
dades não comportam desenvolvimento tão gran
de em desdobramentos pentupllcados, Interes
sante sem dúvida mas por ora lnaccesslvel ao 
Conselho. 

Da nova organização dos serviços esperam
se os melhores · resultados, que naturalmente 
não poderão surgir Imediatamente, porque só a 
adequada Instalação dos mesmos exige tempo, 
esforços e recursos, para o conveniente provi
mento das providências relativas a pessoal, ma
terial e outras admlnistratlv113 e técnlcaa. 

QUADRO DO PESSOAL 

A reestruturação do quadro do pessoal° do 
Conselho estabelecida na Resolução n. • 213, há 
de produzir excelentes resultados. 

A criação das carreiras básicas, o escalona
mento de cada carreira em graus de aperfei
çoamento sucessivo , a fixação de nivela de 
remuneração razoáveis, a seleção no Ingresso de 
cada grau de carrel'ra, . a realização de cursos 
de aperfeiçoamento em trabalho. o estágio no 
estrangeiro, e outras medidas adotadas hão-de 
assegurar a excelência dos servidores do Con
selho, na qual há-de se basear sempre a ex• 
celêncla e a massa da produção dos serviços. 

CONCLUSÃO 

1945 exigiu do Diretório Central conside
rável esfflrço, em decorrência da crescente evo
lução do Conselho. que a progressão dos re
cursos vem permi.!. lndo . 

O Diretório , fazendo córo com os demais 
órgãos do Conselho no entusiasmo pela causa 
grandiosa e meritória da Geografia Nacional, 
aplicou-se dedicadamente na tarefa que lhe 
coube. 

Compete agora à Assembléia Geral do Con
selho examinar a atuação do Diretório Central 
durante 1946, à luz do presente relatório. 

Falhas poderão aor encontradas, senões 
apontados, omissões denunciadas, m esmo por
que é a Imperfeição uma caracterlstica da obra 
humana; entretanto, de consciência erguida e 
de coração satisfeito, o Diretório Central está 
convicto de que será reconhecido o seu devota
mento, porque realmente não poupou esforços 
para bem desempenhar-se da sua missão. 

Chri8t01Jam Leite de -Ctllltro, Secretário
Geral . 

Rlo-de-,Janelro, fevereiro de 1946. 

..-:-- Asslne a "Revista Brasileira de Geografia" para receber em aua ca11& a melhor publ.tcaçlo 
_.... peri<>dlca 11õbre a ccorratla do Brasil. 



Apontamentos 

Bio..-bibliográficos 

Bibliografia 

João Pedro Çardoso 
Remanescente da turma de bons celebradas em . todo o Brasil, foram 

servidores da Geografia que nos legou a ainda por êle promovidas em Campinas 
Comissão Geográfica e Geológica do Es- e Itapira.· Como inspetor, ainda, do 1.º 
tado de São-Paulo, João Pedro Cardoso distrito, participou o Eng. João Pedro 
não poderia deixar de figurar, pelos Cardoso, do Congresso das Aplicações 
seus inestimáveis serviços prestados nos Industriais do Alcool, efetuado na Ca
campos especializados da Geografia Ma- pital-Federal, representando doze mu
temática e da Cartografia, nas páginas nicipalidades do seu Estado atuando 
desta secção do Boletim. com brilhantismo. Em 1904 deixou o 

Filho de José Pedro Cardoso e de Serviço Agronômico e assumiu a chefia 
Dona Maria José Vilela Cardoso, nasceu . do 2.0 di$trito da Superintendência das 
em Pindamonhangaba, no Estado de Obras Públicas do Estado de São-Pau
São-Paulo, aos 17 de janeiro de 1871, de lo, cargo a que foi elevado, em 14 de 
onde, cedo, transportou-se para o Rio- janeiro do' mesmo ano, passando, mais 
de-Janeiro, afim de estqdar engenharia tarde, por nomeação de 21 de junho 
cujo curso completou, com apenas 22 a engenheiro ajudante da Inspetoria 
anos, em 1893, conquistando o diploma de Estradas de Ferro e Navegação. 
de engenheiro civil pe!a Escola Politéc- Exerceu, também, o Eng. João Pedro 
nica . Quando estudante ainda foi au- Cardoso os cargos de diretor da Com
xillar da Companhia Melhoramentos panhia Mojiana de Estradas de Ferro 
do Brasil, atividade esta que lhé pe:çmi- · e da Companhia Campineira de Luz e 
tiu as habilitações que a prática possi- Fôrça. · 
bili ta . Assim, pouco depois de concluí- _ Suas atividades propriamente geo
do seu curso foi nomeado engenheiro- gráficas datam de 1905, quando, por 
ajudante de 2.ª classe das obras de decreto de 24 de janeiro, empossou-se 
prolongamento da Estrada de Ferro na chefia da Comissão Geográfica e 
Central do Brasil, passando dai à Co- Geológica de São-Paulo, em substitui
missão Construtora da nova capital de ção a Orville Derby, que foi o 1.º chefe 
Minas. Terminados os serviços de capta- daquela Comissão técnica. Nesse car
ção e distribuição d'água em que tra- gQ, que de principio exerceu em comis
balhou João Pedro Cardoso em Belo- são, foi efetivado a 7 de abril de 1906, 
Horizonte, transferiu-se para São-Pau- permanecendo à testa da repartição 
lo, seu Estado natal, sendo então no- durante o seu período áureo e cheio 
meado, por ato de 25 de abril de 1900, ·de grandes trabalhos prestados à Geo
inspetor do Se.rviço Agronômico para grafia paulista, até aposentar-se em 
servir no 6.0 distrito, e posteriormente, 1931. Dos mais fiéis mantenedores da 
no 3.0 e no 1.0, por atos de 24 de outu- tradição criada por Derby, João Pedro 
bro do mesmo ano e 5 de janeiro de Cardoso revelou, desde logo, sua compe-
1901 respectivamente , Foi durante sua tência de técnico. Entre as iniciativas 

· permanência no último dêsses setores de maior alcance inspiradas pelo seu 
que teve a iniciativa de organizar a espírito prático e bem avisado cumpre 
primeira festa da Arvore, realizada assinalar a organização das inúmeras 
no Brasil, a qual se efetuou na pri- expedições que se empenharam no es
mavera do ano de 1902, na cJd,llide tudo -e exploração do extremo sertão 
paulista de Araras. Essas festas que se do território paulista - regiões então 
tornaram tradicionais e passaram a ser desconhecidas e sem figuração nos ma-
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paa cabendo a êle a sua conseqüente 
dochmentação, em preciosas coleções 
geográficas e geológicas, editadas ofi
cialmente. 

Estimando-lhe o mérito, o govêr
no de São-Paulo designou-o seu repre
sentante para opinar e · assinar, com 
plenos poderes, todos os acordos de ,li
mites entre aquêle Estado e os do ,Pa
raná, Minas-Gerais e Rio-de-Janeiro, 
quando se fêz mister resolver velhas 
questões 11t1g1osas . 

Reconhecida expressão da mais al
ta cultura paulista, João Pe(iro _Cardo
so participou, como delegado do seu 
Estado, de vários congressos cientificos, 
notadamente nos Congressos Brasilei
ros de Geografia. Em 1909, tomou par
te no I Congresso Brasileiro de Geogra
fia, realizado no período de 7 a 16 de 
setembro, no Rio-de-Janeiro, atuando 
como 1.º secretário da 1.ª Comissão 
(Geografia Matemática e Cartografia) 
e membro da 4.ª Comissão (Hidrogra
fia, Potamografia e Limnologla). Nesse 
certame, teve destacada atuação pelas 
valiosas contribuições apresentadas . 
Entre os seus trabalhos se destacam, 
afora os seus fundamentados parece
res, as seguintes comunicações: Explo
raç6es de Dtversos Rios de ·são-Paulo, 

na qual focalizou as explorações õos 
rios Feió, Tietê, Paraná, dos Peixes e 
Rlbeira-do-Iguape; Relatório dos Tra
balhos da Comtssdo Geográftca e Geo
lógtca do Estado de Sdo-Paulo; F6-
ll&as Topográttcas; Área do Estado de 
São-Paulo; Carta Geral do Estado de 
São-Paulo,· Dados Climatológicos; Ex
tensor, Empregado com 8xito na Me
dição da Base Denominada Vargem
Grande,· Magnetismo Terrestre (Carta 
magnética de São-Paulo, 1909); últi
mas Bases Geodésicas Medidas em São ... 
Paulo. 

João Pedro Cardoso, que conta 
atualmente 74 anos de idade, tendo 
consagrado ao serviço da cultura qua
se tôda a sua existência, é membro das 
seguintes instituições geográficas: So
ciedade Brasileira de Geografia, Natio
nal Geographic Society, dos EE. UU . : 
Sociedade de Geografia de Lisboa, Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
de São-Paulo, Rio-Grande-do-Norte, 
Ser'gipe, Bahia e Paraná . E' ainda, 
membr-.> de honra da Societé Aca
démtque d'Histo1re ' Internationale de 
Paris e sócio do Instituto de Engenharia 
de São-Paulo e do Clube de Engenharia 
do Rio-de-Janeiro . 

M.B.G . 

_.. bte ueo1et1m .. , a "Revista Brasileira ite Geocrafta,. e as obras da "Biblioteca GeogrU1ea 
..., Brasileira" encontram-se A venda nas prtnclpats llnarfas do pais e na Seeretarla Gera.I 
do conselho Nacional de Geopafla - Praça Ge&1Ulo Var1u, H ~ EclUiclo Fco. Serrador, $.• andar 
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Livros 
ENG. LUCAS LOPES - Memória sôbre 

a mudança do Distrito-Federal -
Belo-Horizonte, 1946. 

A mudança da Capital-Federal pa
ra o interior -do pais não constitui um 
problema especifico dos nossos tem
pos . Levantado e discutido inúmeras 
vêzes, desde o Império, avultado foi o 
número dos que o estudaram, colocan
do-o entre os empreendimentos de · 
maior alcance para o desenvolvimento 
e o progresso nacionais . Já Varnhagen 
acentuava-lhe a signtficação quando 
apontava as medidas capazes de asse
gurar a marcha do nosso progresso, 
advogando o afastamento da capital 
do Império da costa atlântica num 
opúsculo intitulado A questão da ca
pital : marítima ou interior? (Viena, 
1877) e salientando as vantagens da 
sua localização no planalto de Formosa· 
(Goiás) . 

Tão convincentes eram as razões 
em favor da tese que a Constituinte 
de 1891 votou o projeto do estabeleci
mento da capital da República em si
tio do planalto central a ser demarca-

. do posteriormente. ~ Carta de 34 de
terminava a nomeaçao de uma comis
são competente a fim de escolher a 
sede da futura capital num ponto 
central do pais e a . Constituição de 37, 
se bem não encare expressamente esta 
questão considera implicitamente a 
sua possibilidade . Sem embargo disso 
nada foi feito até o presente para a 
concretização desta obra de tamanho 
interêsse para a nossa expansão social 
e econômica. É aproveitando a oportu
nidade em que os representantes da 
nação se reúnem para elaborar uma 
nova Constituição, que regerá C>S seus 
futuros destinos, que o Eng. Lucas Lo
pes apresenta a sua Memória sôbre a 
mudança do Distrito-Federal, em que 
compendia todos os fatos ligados a tão 
momentosa questão, resumindo-lhe os 
antecedentes, criticando-lhe e anali-

sando-lhe pontos básicos, como a esco
lha da área onde deverá ser edificada 
a futura capital da República, à luz 
de considerações geográficas, socioló
gicas, etc. Provando, através de cifras 
e mapas adequados quanto o estabele
cimento de um núcleo de irradiaçil.o 
Cilltural, no centro ão nosso território 
viria !a vorecer a penetração econômica 
e progressiva ocupação do nosso hin
terland, desenvolvendo-lhe as possibi
lidades e riquezas, estimulando-lhe o 
progresso, o Eng.0 Lucas Lopes mani
festa a sua esperança de que, se os 
constituintes de 1946 desejarem incluir 
o projeto da mudança da Capital-Fe
deral na nova ·Carta Magna, o façam 
firmando, também, as bases da sua 
execução . 

Complementam e ilustram o texto, 
31 mapas do Brastl, focalizando aspec
tos físicos, econômicos e demográficos 
em face da provável localização do 
Dis~to-Federal. 

· J.M.C.L. 

CôNEGO RAIMUNDO TRINDADE -
Institutç6es de Igrejas no Btspado 
de Mariana - Serviço do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional 
- Publicação n.0 13 - Ministério 
da Educação e Saúde . Rio-de-Ja-

, nelro, 1945. · 

Na presente obra comemorativa do 
bi-centenário do bispado de Mariana, 
se recolhem e compendiam os do
cumentos históricos que comprovam a 
ação e influência exercidas pelas igre-· 
jas e paróquias no bispado de Mariana 
e patenteamos exp~ntes artísticos que 
as exornam . 

J.M .C.L. 



490 BO~ETIM GEOGRAFICO 

JOSALFREDO BORGES - Turfa no 
ramal de São-Paulo (Estrada de 
Ferro Central do Brasil) - Avulso 
n.0 70 - Ministério da Agricultura 
...,... Rio-de-Janeiro, 1945. 

Mais uma publicação .da Divisão de 
Fomento da Produção Mineral que vem 
encorporar-se à sua importante série de 
avulsos que já conta com valiosas con
tribuições para o estudo das nossas 
riquezas minerais e seu aproveitamento. 

o presente avulso contém uma no
ticia sôbre as explorações de turfa 
que vêm sendo realizadas em algumas 
turfeiras. situadas às margens do ramal 
de São-Paulo, da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, a quem concedeu o 
govêrno o benefício da exploração in
dependentemente das formalidades 
exigidas pelo Código de Minas, a fim 
de fazer face à deficiência do carvão 
importado . O autor, que é engenhei
ro da Divisão de Geologia e Minera
logia do Departamento de Produção 
Mineral, destacado para a Central do 
Brasil, trata, em primeiro lugar das 
generalidades sôbre a turfa, sua for
mação e principais caracteristicas e 
propriedades e . entra a nomear as 
turfeiras adjudicadas à Estrada. For
nece , a seguir, uma estimativa da ca
pacidade potencial das mesmas tra
duzidas em tonelagens . Por fim, pas
sa a referir-se às experiênçias levadas 
a efeito por técnicos da E. F. C. B. para 
comprovar as qualidades da turfa, por 
meto de análises de amostras de várias 
procedências f' fornece algumas cifras 
sôbre o consumo daquele combustível 
na E . F . C. B . e nas indústrias parti
culares, a partir do ano de 1942 . 

Inclui os seguintes quadros : 1 -
Análises de amostras escolhidas de tur
fa; II - Idem (turfeiras particulares 
do ramal de São-Paulo); III - análise 
de amostras de: turfa, llnhito,' carvão 
mineral do Rio-Grande-do-Sul e San
ta-Catarina, carvão vegetal e de mis
tura, em proporções variadas de turfa 
com os demais; IV - poder calorífico 
em pQI'centagem da turfa fornecida 
à Estrada em 1944. Apresenta ain
da uma lista das concessões de tur
fa e sapropelito no vale do Paraíba, 
com os nomes dos respectivos conces
sionários . Com algumas fotografias e 
bibliografia especializada. 

J.M.C.L. 

MARIO DE ANDRADE - Padre Jesuí
no do Monte Carmelo - Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico -
Publicação n.º 14 - Ministério dll 
Educação e Saúde. Rio-de-Janeiro, 
1945. 

Mário de Andrade, o celebrado ar
tista de Macunatma, Clã do Jabott e 
outras admiráveis realizações da nossa 
literatura co:.1temporânea, criador de 
uma harmonia e sentido aovos que de
ram incontest"l.velmente um novo alen
to às nossas letras, · foi sempre um 
curioso e apaixonado da história da 
nossa arte. i'oi certamente movido por . 
êste sentimento, que o fazia vibrar an
te as manifestações espontâneas da 
infância da arte brasileira, que êle se 
sentiu atraído para as nossas riquezas 
culturais do passado . ~ste livro, mais 
do que nenhum outro trabalho seu, re
trata-lhe esta inclinação. Traçou nêle, 
com o vigor de estilo que o caracteri
zava, a biografia do padre Jesuíno do 
Monte Carmelo "a mais curiosa e lm
portante figura da arte colonial pau
lista; músico, pintor, arquiteto e talvez 
entalhador". 

Divide-o em duas partes : a pri
meira versando sôbre a vida e a se
gunda sôbre a obra do padre Jesuíno. 
Uma grande secção do livro é ocupada 
pelas Notas (documentárias e erudi
tas), uma Bibliografia das fontes con
sultadas, um índice de autores e uma 
magnífica coleção de estampas em que 
nos expõe amostras de trabalhos artis
ticos do biografado, que interpreta. 

Neste livro, o último trabalho saí
do da pena de Mário de Andrade, des
de logo nos fere a atenção a originali
dade do método empregado e a feição 
marcadamente literária qtie, longe de 
afetar o conteúdo histórico, dão real
ce e comunicam interêsse em devassar 
o mistério daquela vida consagrada aos 
misteres sagrados e ao misticismo
transbordante em concepções do mais 
fino lavor artístico . 

J.M.C.L . 

~ 

PAULO ANtBAL MARQUES DE AL
MEIDA ROLFF - Contribuição ao 
Estudo da Cassiterita no. Nordeste 
- Avulso n.0 64 - Ministério da 
Agricultura . Rio-de-Janeiro, 1945. 

.O autor que inventaria, neste tra-
balho, as ocorrências da cassiterita em 
jazldas da Paraiba e do Rio-Grande-
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do-Norte, abre a sua monografia com 
um estudo sôbre os pegmatitos da re
gião, averiguando os modos de associa
ção da cassiterita nos diversos cristais. 

A seguir, assinala outros indícios 
.para a pesquisa do minério e faz consi
derações sôbre a origem e formação 
geológica presumível dos mesmos. 
Apresenta dois quadros: "Produção de 
algumas das principais jazidas de cas
siterita" e "Quadro das jazidas locali
zadas no mapa". Complementam o tex
to um mapa da região mineralizada, 
além de vários gráficos e fotografias 
ilustrativas. · 

J.M.C.L. 

PROF. ROBERTO PEREIRA DOS 
SANTOS ....:.. Monógrafia de Rio
Bontto.. Rio-de-Janeiro, 1946 -
Imprensa Nacional. 

O municipio de Rio-Bonito, que ce
lebrou o primeiro centenário a 7 de 
maio último, tem agora a sua Memória, 
onde se registam ~xtensivas informa
ções relativas à sua história e evolu
ção polltica, além de fundamentados 
comentários acêrca da vida cultural e 
atividades . profissionais desenvolvidas 
por aquela progressista circunscrição 
fluminense. Oferece, ademais, um qua
dro geral .das condições atuais, aspec
tos da vida pública e civil, uma biogra
fia de personalidades ilustres e figuras . 
representativas locais, alinhando, tam
bém, nomes e genealogias das princi-

pais familias. Abre · a monografia uma 
descrição dos aspectos físicos mais im
portantes e limites do municlpio. Ao 
autor da presente publicação coube 
um prêmio destinado pela Prefeitura 
local a quem escrevesse uma monogra
fia de Rio-Bonito obedecendo às nor
mas traçadas pelo Conselho Nacional 
de Geografia e de acôrdo com as ins
truções do Diretório Regional de Geo-

: grafia. 

J.M.C.L. 

R. M. GROGAN AND J. E. LAMAR -
llltncns Sur/ace Clays . as Bond.tng 
Clays for Molding Sands - Re
port of investigations, n.0 104 -
United State . Geological Survey. 
Urbana, Illinois, Estaoos-Unidos, 
1945 . 

Contém diversas análises quimicas 
de materiais de argila extraídos de 
lençóis superficiais em diversas partes 
do Estado de Illinois. 

A. MARIE ANDERSON - Destgn and. 
Color. Illinois, 1940. 

Livro técnico, destinado a propor
cionar aos e.studantes e professôres 
universitários as noções básicas sôbre 
os princípios do desenho e da côr, ten
do em vista a função que desempe
nha.m em inúmeras aplicações práticas. 

-- AOS EDITORES: t:ste "Boletim" nlo faz publicidade remunerada, entretanto regl&tari ou 
comentará as contribuições sôbre geografia ou de lnterêsse geográfico que sejam enviadas 

ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla difusão da bibliografia 
referente à geografia brasileira. 



Periódicos 
ADMíNISTRAÇAO PúBLICA - órgão 

do Departamento de Serviço Pú
blico de São-Paulo. Dezembro, 1945. 
Ano III, n.0 4 ..,- São-Paulo . 

O Departamento de Serviço Pú
blico de São-Paulo, vem de pubilcar o 
número correspondente ao ano de 1945 
do seu órgão Adm tnbtra<}ito Pllblica -
repositório onde se acumulan: e con
densam assuntos e infonnaçúcs que 
entendem com os diversos setore~ e 
organizações que exercem os serviços 
públicos estadua.is . O volume, que 
consta de quase 500 páginas, esmera
dam"'nte composto, contém uma espé
cie de .balanço da vida administrativa 
do ;Es';ado, orientações técnicas e legis
lação competente . Merece destaque o 
artigo assinado pelo Sr. Afonso de E. 
Taunay, diretor do Museu Paulista sô
bre a "Comemoração do cinqüentená
rio da solene instalação do Museu 
Paulista'' (1895-1945) - Uma desen
volvida noticia histórica sôbre aquela 
colenda instituição . 

J.M .C .L . 

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS 
Vol. XXXVI - March, 1946 - N.0 1. 

Éste notável órgão da Association 
o! Amerlcan Geographers, entidade 
americana, cujo programa é moldado 
no espirlto de cooperação e unidade 
de conduta entre os geógrafos a fim de 
promover o avanço dos conhecimentos 
geográficos em geral, continua cum
prindo sua finalidade de divulgar con
tribuições, em primeira mão, ao estudo 
das realidades geográficas do mundo 
presente, com os seus problemas e ne
cessidades . 

O número que temos diante encer
ra os seguintes trabalhos que se reco
mendam por seu caráter documentário 
e instrutivo: - Problems of Our Time 
- por Robert S. Platt - O autor toma 
como ponto de observação uma peque
na área de uma milha quadrada ao 

nordeste do Estado de Illinois . Exami
na-lhe, do ponto de vista geográfico, 
os aspectos culturais, à luz das relações 
"locais, regionais e com todo o mundo". 
Fartamente ilustradc l!Om mapas e fo
tografias . - Climate and Man in Chi
na - p01· Chi-Yun-Chang . Estuda os 
fatôft:'s geográficos que influenciaram 
migrações e deslocamentos de popula
ção na Vüna . Com mapas e fotogra
fias ilustrativas. -- Theory of Physical 
Geographic- Processes - por A. A. Grl
gorvev - o autor evidencia li. necessi
dade da aplicação de novo método na 
investigação dos processos fisio-geo
gráficos . 

ConUm ainda o \'Olume em refe
rência uma relação de "Titles and Abs
tracts . of Pl!.pers, Knoxvllle, Tennessee, 
December, 1.945". · 

J .1U .C .L . 

BULLETIN DE LA SOCIETÉ NEUCHA
TEWISE . DE ai;:OORAPHIE -
Tomo LI, fascículo 2, n.0 3 (nou
velle serie i. Neuchã:tel <Sulsse) , 
194f\ 

Com~óe-sf 11P. duas pattes : "La 
colonisation de ía boucle du Niger". 
por Jf.an Oabus, e "Theorle de la con
tiiluité daco-roumaine", por Aldo 
Qami. 

A pr~rn eita consiste num circuns
tanciado es~udo regional do vale do 
rio Nige:·, com indicações a respeito 
dos múltiplos aspectos sob os quais po
à.e ser considerado, no lnterêsse ·de um 
melhor aproveitamento das suas pos-
sibiUdades . · 

Abre o ensaio uma síntese históri
ca sôbre as providências oficiais para 
a valorização do vale do Niger, uma 
descrição geográfica do "Pays" e um 
esbôço histórico, fixando as principais 
etapas da evolução do mesmo . A .c;e
guir, o autor nos dá um completo qua
dro. das obras de renovação que ora se 
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processam, como: construção de bar
ragens, canais, irrigação e outros em
preendimentos de vulto, com que se 
pretende abrir novos horizontes às "C ul
turas explotadas naquela colônia _ 

Os problemas étnicos da região 
fazem o objeto das últimas considera~ 
ções do autor, . que os estuda em fun
ção dos requisitos da colonização . 

Na segunda parte encara o pro
blemà étnico da "continuidade daco~ 
romena" à luz de investigações lin
güistlcas. 

J.M .C .L . 

CUATRO LECCIONES SOBRE TER
REMOTOS ..;.._ Asociación Cultural 
de Conferencias de Rosario. Pu
blicação n .0 6 - Rosário (Argenti
.na), 1945. 

Esta publicação que constitui o 6.0 

volume da interessante série que vem 
sendo editada pela Asociación Cultu
ral de Conferencias de Rosario, encer
ra o curso em 4 lições ditado pelos Drs. 
Pierina Pasotti e Alfredo Castellanos a 
propósito do terremoto havido a 15 de 
janeiro de 1944, que destruiu a cidade 
de San-Juan, na Argentina . Divide-se 
em duas partes : a 1.8 subordinada à 
epígrafe "Terremotos" a cargo da Dra. 
Pierina Pasotti, compreende 2 lições 
que têm por enunciado: 1.ª) Ondas 
sísmicas e sacudidas. Efectos; 2.ª) Ori
gen y clasificación de los terremotos -
Aparatos registradores - Terremotos 
argentinos. A segunda parte, desenvol
vida pelo Dr. Alfredo Castellanos sob 
o título "El Terremoto de San-J-i'ian" 
abrangendo, também, duas lições: Ca~ 
racteres y antecedentes sísmicos de la 
región; Mecanismos . Slsmograma y 
Efectos del Terremoto . Profusamente 
ilustrado com gráficos, mapas e pran
chas alusivas ao texto . Composto de 
177 páginas e 261 figuras . 

J.M .C.L . 

FATORES DA INFLAÇAO E DEFLA
ÇAO NA AMJ!:RICA LATINA DU
RANTE E DEPOIS DA GUERRA 
- União Panamericana - Ns. 1 e 
2 . Washington, 1946. 

_Releva notar que a presente publi
caçao é o primeiro exemplar em lingua 
portuguêsa da "Panamérica Comer
cial", publicação -preparada pela Sec
ção de Informações Econômicas e Fi
nanceiras da União Panamericana. 

Através desta comunicação divul
ga aquela Secção o résultado das suas 
investigações sôbre as origens fatôres 
e características dos fenômen~s de in
flação e deflação que se verificaram 
nos países da América-Latina em con
seqüência das condições· cri~das pela 
guerra . Igualmente passa em revista 
os processos e medidas ~dotados pelos 
governos latino-americanos a fim de 
coi:_rigir a inflação e seus males . Em 
apendice fornece uma série de quadros 
de estatística comparativa a respeito. 

J.M .C .L. 

~ 

SOIL SCIENCE - Vol. 61 - N.º 4 -
Abril, 1946. Maryland, U. S. A. 

Revista esi'ecializada, enfeixa um 
conjunto de artigos que se enquadram 
no âmbito da sua competência. Para 
dar uma idéia do seu conteúdo, trans
crevemos o sumário : Andrew Robeson 
Whttson, 1870-1945 - Lasses of Nitrous 
Nttrogen from Soils on Desication -
M. R. Madhok and Fazal Uddin - A 
Crtttque of Estimating Sotl Solutton 
Concentratton from the Electrtcal 
Conducttvity oi Saturated Sotls . R. F. 
Reitemeier and L. V. Wllcox. Vartance 
tn the Carbonatation of Certatn "Glas
sy" and Crystalltné Calctum Siltcate 
Materials tn Sotls - W. H. Maclntlre, 
S. H. Winterberg, H. W. Dunham and 
L. B. Clements. The Laws of Sotz Col
loidal Behavotr: XXIV . Donnan Equt
ltbrta tn Sotl Formatton - Bante Matt
son and Karl Gustaf Larsson . Dyna
mtcs of Wtnd Eroston : V 1. Sorttng of 
Sotl Material by the Wtnd - w. s. 
Chepil . 

..- O Boletim do Conselho Nacional de Geografia é d ist ribuído gra,tultamente aos órgãoi 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca e a determinadas ln stltulç6es e- persona

Udades, a critério da direção, dest!nando-se os exemplares restantes, à venda pública. 



Mapas 
MAPA GEOLOGICO DEL PERU -

Preliminar Generalizado - Escala 
1: 8 500 000 - Pelo Instituto Geolo
gico do Peru. , 

. O Instituto Geológico do Peru, 
fundado em junho de 1944, veni desen
volvendo uma intensa atividade no 
sentido de concorrer para o maior co
nhecimento das condições geológicas 
do país. 

Resultado do seu trabalho é o Ma
pa Geológico Preliminar ·Generalizado, 
na escala de 1: 8 500 000, que vem de 
ser elaborado por aquela instituição, 
mediante a compilação de elementos 
preexistentes em mapas parciais e es
tudos recentes, inclusive contribuições 
de membros do próprio Instituto. O 
Boletim do Instituto, a que está apenso 
o referido mapa, contém uma memória 
explicativa de autoria do Sr. J. A. Bro-

. . 

ggi, que se destina · a oferecer um ~s
pecto, embora sucinto, da fisiografia, 
estratigrafia· e geotectonia da geolo
gia peruana, além de informações rela
tivas à confecção da carta. Na intro
dução do seu trabalho, esclarece o Sr. 
J. A. Broggi: "1.:ste mapa integral, sig
nifica, portanto, o primeiro ensaio des
tinado a dar uma idéia da constitui
ção geológica de todo o nosso territó
rio e tornar viável o trabalho carto
gráfico extensivo ao continente ameri
cano: E' preliminar, porque se consig
nam dados sujeitos a éonfirmações ul
teriores e generalizado porque só com
preende os_ grandes grupos estratigrá
ficos e petrológicos. Não existindo es
truturas, é somente 'de caráter "areal'', 
ou seja que só inclui a projeção hori
zontal das superfic~es externas daque
las formações". 

J.M .C.L . 

....:- o Semço Central de Documentação Geogr!flca do Conselho Nacional de Geográfla 6 com

..,.. pleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e ArqulTo Corográflco, destinando-se 
l!ste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais, &lTie ao Conselho qualquer 
documente que possudr sôbre o território brasileiro, 



Contribuição 

bibliográfica especializada 

Urug~ai 
Relação de mapas apresentados na exposição anexa à 

II Reunião Pan ... Americana de Consulta sôbre Geografia e Cartografia 

Cerro . 
1: 20 000 - Edición 1920 
Estado Mayor del Ejército 
Servicio Oeografico 
0,521 X 0,844 
Impresso em cõres cartográficas. 

Esbozo Oeologico de la Republica · Ori-
ental del Uruguay 

1: 1 000 000 - l~O 
0,670 X 0,613 
Impresso em prêto. 

Instituto Oeografico - Hoja Vll-29 
1: 50 000 - 1932 
0,412 X 0,669 
Impresso em côres cartográficas. 

Instituto Oeografico Militar 
Florida - Hoja X - 25 
1:50 000 - N.0 683 
0,677 X 0,414 
Impresso em côres cartográficas . 

Instituto Oeografico Militar 
San Jose de Mayo - Hoja XI....'.. 26 
1:50 000 - 1934 
0,410 X 0,632 . 
Impresso em côres cartográficas . 

Instituto Oeologico del Uruguay 
Mapa Oeologico de Reconocimiento del 

Departamiento de Colonia 
1:250 000 
0,503 X 0,703 
Impresso em côres. 

Instituto Oeologico del Uruguay 
Mapa Geologico de Reconocimiento del 

Departamiento de Paisandu e de 
los Alrededores de Salto 

1: 250 000 - 1939 
0,680 X 0,914 
Impresso em côres. 

-7-

Instituto Oeologico del Uruguay 
Mapa Geologico de los Terrenos Sedi-

mentarios y de las Rocas Efusivas 
1: 260 000 - 1939 
0,585 X 0,587 
Impresso em côres. 

Instituto de Geologia e Perforaciones 
Mapa Oeologico de la zona de Piriapo-

lls y Pan de Azucar 
0,457 X 0,885 - 1931. 
Impresso em côres. 

Instituto Oeologico del Uruguay 
Mapa Oeologico del Departamiento de 

Rio Negro 
1: 250 000 - 1940 
0,620 X 0,800 
Impresso em côres. 

Mareografo de Montevideo 
Sección Estudios y Antiproyectos 
0,250 X 0,290 - 1944 
Impresso em sépia. 

Republica Oriental del Uruguay 
Barra San Juan 
Fôlha XV - 26 
1:50 000 
0,235 X 0,337 
Impresso em côres cartográficas. 

Republica Oriental del Uruguay 
Colonia del Sacramento 
Instituto Oeografico Militar 
Fôlha XIV - 27 
1:50 000 ' 
0,412 :li: 0,671 
Impresso em côres cartográficas . 

Republica Oriental del Uruguay 
Instituto Geografico Militar 
1:2 000 000 
0,427 X 0,315 
Impresso em côres . . 
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Republica Oriental del Uruguay 
Rio de la Plata 
Piriapolis e proximidades 
O'bservaciones Servicio Hidrografico de 

la Marina - pequenas correcciones 
A - N - U - 23 T / 44 

1:20000 
0,668 X 0,448 
lmpresso em côres cartográficas . 

Republica Oriental del Uruguay 
Rio de la Plata 
Colonia 
Desde Arroyo Riach uelo hasta Islas de 

Horn os 
1:20 000 
0,682 X 1,141 
Impresso em côres cartográficas . 

Republica Oriental del Uruguay 
La Unlon 
Instituto Geografico 
Hoja IX - 29 
1: 50 000 - 1930 
0,413 X 0,669 
Impresso em côres cartográficas . 

Republica Oriental del Uruguay 
Servicio Hidrografico . 
Rio de la Plata de Punta Jose Ignacio 

a Punta Ballena 
1:50 000 - 1932 
0,606 X 0,802 
Impresso em côres cartográficas. 

Republica Oriental del Uruguay 
Servicio Hidrografico 
Atlantico Sur y Rio de la Plata 
Desde Arroyo del Chuy hasta Monte-

video 
1:300 000 - 1936-1939 
0,680 X 1,015 . 
Correciones A-N-U - 1939-266 - 311 

- 1940 - 45 - 68 - 102 - 117 -
125 - 126 - 127 - 1941 - 32 -

131 - 132 - 1942 - 185 - 1943 -
65 - 168 - 175 - 176 - 177 
1944 - 13 - A-N-U - 20/ 43 
41/43 - 237/44 - 27R/ 44 

Impresso em côres cartográficas. 

Republica Oriental del Uruguay 
Signos Hidrograficos e Topograficos 
Servicio Hidrografico de la Marina 

• 0,398 X 
0

0,638 
1938 
Ultimas correcciones - 1939 . 145 . 

( 

Republica Oriental del Uruguay 
República Argentina 
Rio Uruguay desde Concordia hasta 

Salto 
1:7 500 - 1939 
0,400 X 0,672 
Impresso em côres cartográficas . 

Republica Oriental del Uruguay 
Servicio Hidrografico 
Rio de la Plata - Costa Oeste - Pro

ximidades de Monte.video - De 
Puenta Brava a Bahia .de Santa 
Lucia 

1:30 000 - 1942 
Pequenas correcciones" A-N-U-81/40 -

20/ 43 - 41/43 - 27R/ 44 
0,718 X 1,070 
Impresso em côres cartográficas . 

San Carlos y Punta del Este 
Hojas VI - 29 y VI - 80 
1:50 000 - 1939 
0,515 X . 0,670 
Impresso em côres cartográfica.s. 
Republica Orienta~ del Uruguay y Re-

giones Limitrofes 
Carta Isogonica 
Instituto Geografico Militar 
1:3 000 000 
0,458 X 0,416 
Impresso em côres. 

_... A fotocrafla f um excelente docrunento &'eocnttco, aesde que se saiba natamente o local 
.,... fotosrafado . Envie ao Con.et:h'O Nacional de Geosratla as fotocratla1 panorf.Rücu qlM 
1>0ualr, devidamente Iereadau1. 



Retrospecto geográfico 

e cartográfico 
• 

Revista do Instituto Histórico e 
Geogr~co Brasileiro 

lndice, por assunto, dos trabalhos publicados nos volumes 90 a -185 

(LETRAS H e I) 

Há ctnqüenta e um anos - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 
149 - t . 95 - págs. 624-628. 

Há duuntos e ctnqüenta e oito anos -
José Vieira Fazenda - 1943 - (2.ª 
ed.) vol. 149 - t. 95 - págs. 
403-407. 

Há cem anos, na data de hoje, nasceu 
D. Pedro de Alcântara - Gonçal

. . ves Terra - 1925 - vol. 152 - t . 98 
- págs . 1017-1023. 

Hafkemeyer, S . J . (Padre J. B.) -
Comunicação do seu falecimento, 
elll sessão de 25 de Illarço de 1924 
- 1924 - vol. 150 - t . 96 -
pág . 307. 

Elogio por B . F. Rallliz Galvão. 
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 

' 473. 

Hqring (Cliirence Henry) - Proposta 
para ser admitido como sócio ho
norário, elll sessão de 14 de abril 
de 1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
686. 

"Ha71 amigo para àmigo" - Botelho de 
Oliveira - 1923 - vol. 165 -
págs. 473-582. · 

Heitor Ltra - Ver - Lira - (Heitor). 

Hélio Lôbo - Ver - Lôbo - (Hélio) .. 

Hélio Vtana - Ver -· Viana (Hélio) . 

Henrique Américo de Santa Rosa -
- Ver - Santa Rosa (Henrique Amé

rico de ) . · 

Henrique Bernardelli - Ver Bernar
delli (Henrique). 

Henrtque Carneiro Leão Teixeira Filho 
- Ver - Teixelrà Filho <Henrique 
Carneiro Leão) . -

Henrique de Campos Ferreira Lima -
Ver - Lima (Henrique de Campos 
Ferreifa). 

Henrique Leite Pereira de Cernache 
(Conde de Campo Belo> - Ver -
Cernache (Henrique Leite Perei
ra de>-. 

Henrique M orize - Ver - Morize 
(Henrique) . 

Henrique Stlva - Ver - Silva (Hen
riqué). 

HenT11 Koster - Ver - Koster (Henry). 

Herbert Canabarro Reichardt - Ver 
- Reichardt (Herbert Canabarro>. 

Hermenegildo de Barros - Ver - Bar
ros (Hermenegildo de). 

Hermes Rodrigues da Fonseca - Ver 
- Fonseca (Hermes Rodrigues da) . 

. Hermínta Adelaide - ver - Adelaide 
<Herminia) . 

Hernando Trefo de Sanabria (Frei) 
- Ver - Sanabria (Hernando 
Trejo de). 

Herdína Brasileira - José Vieira Fa
zenda - 1923 - . vol. 147 - t . 93 
- págs . 567-570. 



498 BOLETIM GEOGRAFICO 

Hildebrando Acióli - Ver .......;. Acióll 
(Hildebrando) . 

Hinos da Independência - José Vieira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
págs. 446-451. 

Hinos - Joàé Vieira Fazenda ' - 1923 
__: vol. 147 - t. 93 - págs. 274-
276. 

Hino Nacional (O) - José Vieira Fa-
276. ' 
zenda - 1943 (2.ª ed . ) - vol. 149 
- t. 95 - págs . 179-184. 

Hipólito da Costa -'- Ver - Costa 
(Hipólito da) . 

Histórià da cidade (A) - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed . ) - vol. 
149 - t. 95 '-- págs. 54-55. 

História da cidade do Rio-de-Janeiro 
- Delgado de Carvalho - 1926 -
vol. 153 -- t. 99 - pág. 434. . 

História da guerra do Paraguai - Ota
viano Pereira de Sousa - 1927 -
vol . 156 - t. 102 :.__ págs . 7-497. 

História da Independencta do Brasil 
- Pedro Calmon Moniz de Bitten
court - 1923 ...:.... vol. 148 - t. 48 
- págs. 101-339. 

Francisco Eugênio de Toledo -
1930. - vol. 161 - t. 107 ---' págs. 
105-340. 

"História da Companhia de Jesús" Pa
dre Serafim Leite - Virgllo Cor
reia Filho :...- 1944 - vol. 182 -
págs. 142-153 

História da civtlização antiga e medie
val - E. Simões de Pàula - Feijó 
Bittencourt - 1944 - vol. 182 -
págs. 153-158 . 

História da Literatura (Os historiado
res nacionais. na) - Sílvio Romero 
- Hélio Viana - 1944 - vol. 182 
- págs. 164-168. 

• História do Brasil - Henrique O. Han
delmann - 1930 - vol. 162 - t. 
108 - págs. 8-1002 ~ 

História do Teatro Brasileiro 
faiete Silva - 1932 (2.0) 
166 - págs. 389-581 . 

La
vo!. 

História e Geografia da Guanabara 
. (do Noticiário) - Afrãnio Peixoto 
- 1944 (3.0 tri.) - vol. 184 - pág. 
257 . 

Hogend,orp (ContU de) - Palavras de 
Max Fleiuss - 1938 - vol. 173 _.:.. 

• pág. 817. 

Hogendorp (General) - Conferência 
realizada por Te.l B. Pleyte ...,.... 1938 
- vol. 173 - págs. 81,8-837. 

Homem Público (0) e os Problemas -
Rocha Pombo - 1925 - vol. 152 
- t. 98 ,.__ págs. 217-224. 

Homem Americano (Do) ..:._ Júlio Tra
jano de Moura - 1926 - vol. 154 
- t . 100 - págs. 479-801 . 

Homem de Melo - Ver - Melo -
(Francisco Inácio Marcondes Ho
mem de). 

Homero Batista - Ver - Batista <Ho
mero). 

Honório Hermeto Carneiro Leão -
(Marquês de Paraná) - Ver -
Leão (Honório Hermeto Carneiro) . 

Honório Lima - Ver - Lima (Ho
nório). 

Honras Esquecidas - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t . 95 - págs. 475-478. 

Horácio de Carvalho - Ver - Carva
lho (Horácio de). 

Horrendo Atentado - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 584-588. 

Horrfvel Explosão - José Vieira Fa• · 
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t . 95 - págs. 45-49 . 

H ospf,cto (O) · - José Vieira .. Fazertda 
- 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 
95 - págs. 64-69. 

Hu.bert Knipping - Ver - . Knipping 
(Hubert). 

Humberto de Campos - Ver - Cam
pos (Humberto de) . 

Hurley (J()Tge) . - Proposta para ser 
admitido como sócio corresponden
te, em sessão de 14 de abril de 
1939 ~ 1939 - vol. 174 - pág. 686. 

. . 
Proclamado flÓCio correspondente 

· do Instituto, em sessão de 31 de 
maio de 1939 - 1939 - vol 174 -

. pág. 756. 
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Iconogra/ta (Sub-ccmt~l!M de> - Ver 
- Sub-Comi&são de Iconografia . 

Ideologta Federattva na Cruzada Far
roupilha - Conferência de Sousa 
Docca - 1932 (2.0 ) - vol. 166 -
págs. 703-732. 

Igreja dos Ingleses - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 518-523. , 

Igreja mais antiga do Brasil (A) -
Mário Melo - 1929 - vol. 159 -
t. 105 - págs. 137-147. 

Ilha da Carioca - José Vieira Fazenda 
- 1923 -- vol. 147 - t . 93 - págs. 
155-161. . 

Ilha Sagrada - José Vieira Fazendá 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
237-240 . 

Ilha das Cobras e São Bento - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
vol. 149 - t. 95 - págs. 140-144. 

Imigração e Colonização sob o Segundo 
Retnado - Clemente Brandenbur
ger - 1925 - vol. 152 - t. 98 -
págs, ~81-487. ' 

Imperador (Ação individual çto> -
Ver ...-- A fase inicial do reinado e 
a ação individual do Imperador. 

Imperador (A cultura tntelectual do) 
- Ver - Cultura intelectual do 
Imperador (A) . 

Imperador (A tnfdncia do) - Mozart 
Montefro - 1925 - vol. 152 - t . 
_98 - págs. 32-44. · 

Imperador (A tolerdncia do) - To
bias Monteiro - 1925 - vol. 152 
- J. 98 - págs. 150-161., 

· Imperador (0) e os Sábtos - Oliveira 
Lima - 1925 - vol. 152 - t . 98 
- págs. 145-149. 

Imperador em Petrópolis (O) -Arro_. 
Jado Lisboa - 1925 - vol. 152 -
t. 98 - págs. 162-168. 

Imperador (0) e a Marinha - José 
Carlos de Carvalho - 1925 - vol. 
152 - t . 98 - págs. 343-349. 

Imperador (Ó) e o Exército - Moreira 
Guhnarães - 1925 - vol. 152 - t. 
98 - págs. 350-360. 

Imperador (0) e a Instrução Pública 
- · Ramiz Galvão - 1925 - vol. 
152 - t. 98 - págs. 361-370. 

Imperador (O) e o Federal:Sm-o - Levi 
Carneiro - 1925 - vol. 152 - t . 
98 - págs. 37_1-384. 

Imperador (O) e a Imprensa - Carlos 
de Laet - 1925 - vol. 152 - t. 98 
- págs . 409-411 . 

Imperador (0) e a Proclamaçdo da 
República - Brás do Amaral -
1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
455-480 . 

Imperador (O) e a Soctedade Amante 
da Instrução - Zeferino de Faria 
- 1925 - vol. 152 - t . 98 - págs. · 
592-598. 

Imperador (0) - Pôrto da Silveira -
1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
793-795. 

Imperador (0) e a República - Antô
nio Azeredo - 1925 - vol. 152 -
t. 98 - págs. 850-858. 

Imperador (O) em Baden-Baden e a 
Vtsita de Silvetra Martins - Pires 
Brandão - 1925 - vol. 152 - t . 
98 - págb. 881-885. 

Imperador (0) Julgado pelos Intelec
tuais - Max Fleiuss - 1925 - vol. 
152 - t. 98 - págs. 958-963 . 

Imperador Solano Lopez - Ver - So
.. · lano Lopez, Imperador. 

• 
Imperatriz Dona Leopoldina a José 

Bonifácio (Carta inédtta áà> -
Afonso Escragnolle Taunay - 1922 
- vol. 145 - t . 91 - págs. 703-707. 

Imperatriz (A segun(ta) - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 
149 - t. 95 - págs. 333-338. 

Imperatriz (A) - Carlos de Laet -
1925 - vol. 152 ~ t. 98 - págs. 
790-792 . 

Imperatriz Leopoldtna (Centenário , do 
falecimento da> - Conferência 
do Sr. Max Fleluss - 1926 - vol. 
153 - t. 99 - págs. 506-531. 

Imperatriz Leopoldtna (A vida dtnnés
tica da) - Alcides Bezerra - 1940 
- vol. 175 - págs. 71-106. 
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Imperatriz Teresa Cristina Maria , -
Ver - Teresa Cristina Mada <Im-
peratriz). · 

Império !A misstl.o do) - Ver - Mis
são do Império (A).. 

Império (O) do Brasil - Oliveira Li
ma - 1925 - vol. 152 - t. 98 -
págs. 848-849. 

Imprensa Francesa e Pedro li (A) -
Jornal do Brasil de 2 de dezembro 
de 1925 - 1925 - vol. 152 - t. 98 
- págs. 829-830. 

Inauguração da Estátua de Pedro II -
DiScurso do Conde de Afonso Celso 
- 1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
1023-1027. . 

Discurso do Sr. Alaor Prata, na 
inauguração da estátua de Pedro 
II - 1925 - vol. 152 - t. 98 -
págs. 1023-1030. · 

Incidente (0) Caxias e a Queda de 
Zacarias em 1868 - José Wander
ley de Araújo Pinho - 1929..,.... vol. 
160 - t. 106 - págs. 109-179. 

Inconfidência Mineira e a Maçonaria 
(A) - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t. 93 - págs. 109-113. 

lnconfidentes Mineiros Desterrados da 
Pátria - Nélson de Sena - 1932 
(2.0) - vol. 166 - págs. 585-602. 

lnconfidentes Mineiros - Sugestão do 
Conde de Afonso Celso, sôbre o 
arco triunfal a Tiradentes - 1936 
- vol. 171 - págs. 273-274. • 

lndependêncta (Esclarecí~n,to sôbre o 
modo pelo qual se preparou a) -
Brás do Amaral - 1927 - vol. 155 
- t. 101 - págs. 357-418. 

lndependêncta do Brasil (História · da) 
- Francisco AQolfo de Varnhageq 
(Visconde de Pôrto Seguro) - 1938 . 
- vol. 173 - ,Págs. 5-634. 

!ndio do Brasil - Ver - Silva (Artur 
tncllo do Brasil. 

lnftincia e Mocidadi de Saraiva - Ver 
- Saraiva (Infância e mocidade) . 

lnftincia do lnperador (A) - Ver Im
perador (A infânica do) . 

Iniciativas do Instituto - Afonso Celso 
- 1928 - VOl. · 158 - t. 104 - págs. 
867-870. 

lnjusttça - Jcsé Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
359-362. 

Inocêncio Serzedelo Correia - Ver -
Correia (Inocêncio Serzedelo) . 

Inquisição no Brasil - João Lúcio de 
Azevedo - 1922 - vol 145 - t. 91 
- págs. 679-697. 

Instituto Histórico - Artigo do Jornal 
do Comércio, sôbre o 86.0 aniversá
rio - 1924 - vol. 150 - t. 96 -
págs. 491-497. 

Sessão Magna Comemorativa do 
89.0 aniversário da Fundação -

, 1927 - vol. 155 - t. 101 - págs. 
418-421. 

Artigos publicados sôbre o 89.0 a.ai
versário do. . . - 1927 - vol. 155 
- t. 101 - págs. 470-480. 

Homenagens ao Presidente do ... -
1930 - vol. 161 - t. 107 - págs. 
706-714. 

Publicações especia:is - 1923 - vol. 
165 - págs. 599-603. 

Sessão magha comemorativa do 
94.0 aniversário da fundação do ... 
com a presença do Pr,esidente Ge
túlio Vargas - 1932 (2.0) - vol. 
166 - págs. 733-756. 

Lafalete Silva - 1932 (2.0) - vol. 
166 - págs. 761-764. 

Sessão magna comemorativa do 
95.0 aniversário a 21 de outubro -

. 1933 - vol. 168 - pág. 757. 

4rtigos referentes à comemoração 
do seu 95.0 aniversário - 19:i3 -

· vol. 168 - págs. 789-797. 

Múcio Leão - 1934 - vol. 169 -
págs. 436-437. 

Instituto Histórico (O) e a Grande 
Obra que tem realizado - Virgillo 
Correia Filho - 1934 - vol. 169 -
págs. 437-446. 

Instituto Histórico -:- Artigos sôbre o 
. aniversário do. . . - 1935 - vol. 

170 - págs. 358-367. 

Instituto Histórico e os l'RConftdentes 
- Pela Redação - 1936 - vol. 171 
- págs. 75-90. 

Instituto Histórico - Homenagem pr~s
tada a Francisco Adolfo . Varnha
gen - 1937 - vol. 172 - pág. 417. 
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Instituto Htstórtco (v.° Centenárto do) 
- Sessão magna comemorati·1a 
do .. . em 21 de outubro de 1938 -
1938 - vol. 173 - pág. 838. 

Discurso de Manuel Cícero Pere- . 
grino da Silva - 1938 - vol. l 73 
- págs. 839-844. 

Instituto Htstórtco - Sessão especial 
em homenagem ao Sr. Cardeal Le
gado e ao Episcopado Brasileiro -
1939 - vol. 174 - págs. 769-788. 

Sessão magna comemorativa do 
101.º aniversário da fundação do . .. 

· em 21 de outubro de 1939 - 1939 
- vol. 174 - pág. 920. 

Editorial do Jornal do Comércio, 
de 22 de outubro de 1940 - 1940 -
vol. 175 - págs. 651-654 . 

Editorial do Jornal do Comércio, 
de 15 de maio de 1941 - 1941 - · 
vol. 176 - págs. 343-344. 

Homena~em especial em 9 de agôs
to de 1941, à Embaixada Cultural 
de Portugal - 1941 - vol. 176 -
pág. 405 . 

Editorial do Jornal do Comércio -
1942 - vol. 177 - págs. 589-691. 

Cadastro Social em 31-12-1943 -
1943 - vol. 181 - págs. 187-201. 

Homenagens prestadas a Max 
Fleiuss em sessão de 28 de abril de 
1943 - 1944 - vol. 182 - págs. 
12-30. 

Autorizada a venda do terreno que 
possui ....:_ 1944 ( 4.0 trt.) - vol. 185-
pág. 280 . 

Balanço de 1943 (Aprovação do) .. . 
- 1944 - vol. 185 - pág. 282 . 

Instituto (Iniciativas do) - Ver -
Iniciativa do Jnstituto. 

Instituto Htspano-BrasUetro - Afonso 
Celso (Conde de) - 1927 - vol. 
155 - t. 101 - págs. 233-236 . 

Instituto Histórico e Geográfico de Mi-
·. nas-Gerais - Discurso do Prof. Jo

sé Eduardo - 1927 - vol. 155 - t. 
101 - págs. 203-207 . 

Saudação por Max Fleiuss - 1927 
- vol. 155 - t. 101 - págs. 229-
233. 

Instituto Geográfico e Histórtco da Ba
hia - Palavras de Pedro Calmon a 
propósito do jubileu do . . . - 1944 
(4.0 trl.) - vol. 185 - págs. 281-
282. 

Instituto Histórico e Geográfico do 
Uruguai - Discurso do Embaixa
dor José Carlos de Macedo Soares 
- 1943 - vol. 179 - págs. 151-154. 

Centenário da fundação d.o .•. 
1943 - vol. 181 - pág. 136 . 

Instituto Histórico de Petrópolis 
Congratulações pela sua fundação 
- 1938 - vol. 173 - pág. 795 . 

Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História - Assembléia inaugural 
- 1933 - vol. 168 - pág. 714. 

Institutos Históricos - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 182-185. 

Intendente Cllmara (0), por Marcos 
Carneiro de Mendonça - Max 
Fleiuss - 1936 - vol. 171 ~ págs. 
135-141. 

Inundações - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
págs. 208-212. 

Inventários, Testamentos e Sesmarias 
- Congratulações com o . sócio 
Washington Luís, pela publicação 
dos . . . - 1923 - vol. 148 - t. 94 -
pâg. 532. 

· Isabel, a Redentora - Afonso Celso -
1925 - vol. 152 - t . 98 - págs. 
212-216 . 

Isménia dos San,.tos - Ver - Santos 
(lsmênia dosi . 

Itaboraí (Vtsconde de) - Heitor Muniz 
- 1925 - vol. 151 - t. 97 - págs. 
116-120. 

"Ituzaingó /ué una Batalha Incomple
ta" - · Conferência de Orosman 
Vasques Ledesma - · 1939 - vol. 
!74 - pág. 747 . 

..-
Se quiser receber u obras da "Blblloteea Geogriflca Braallelra", escl'eT& 1 Seeretar:la do 
Conselho Nacional de Geocrafla &0licltando sua 1Dscrição como &BB1Dante. • 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos-lei publicados no período de 16 de 
maio a 15 de junho de 1946 

Deerdo-lel n. 0 8 286, de li de desembro de lMll 
- "Aprova o Acôrdo Ortogrt.flco para a 
unidade da llngua portuguesa". 

"Dlf.rlo Otlclal" de SG-i;:946. 

Deereto-lel n. 0 9 2611, de H de maio de 19'6 -
"Dispõe sôbre o alistamento, 011 partidos 
polltlcoa, e df. outras providencias". 

"Dlf.rlo Oficial" de 16-6-946 . 

Deereto-lel n,o 9 21111, de 111 de maio de 1M8 -
"Cria, no Quadro Permanente da Prefeitura 
do Distrito Federal, cargo Isolado de pro
vimento em comissão". 

"Dlf.rlo Otlclal" de 16-6-946 . 

Decreto-lei n. • 9 280, de 18 de maio de 19'8 -
" Equipara os vencimentos dos ministros 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
aos dos Secretàrlos-Gerals da Prefeitura~·. 

"Dlf.rlo Oficial" de 18-6-946. 

Deereto-lel n. • 9 281, de 16 de maio de 1M8 -
"Concede a patente do pôsto de General de 
Divisão honorarlo do Exército Brasileiro 
ao Tenente General do Exército Norte
Americano Wlllls D. Crlttenberger". 

"Dlf.rlo ?flclal" de 17-6-946. 

Deueto-lel n.• 9 !8%, de 17 de maio de 19'6 -
cCrla _funções gratificadas no Quadro Per
manente do Ministério das Relações Ex
teriores, e df. outras providências". 

' 'Dlârlo Oficial" de 20-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 28S, de 17 de maio de 19'6 -
"Transfere para a cidade de Bauru a sede 
da Diretoria Regiona! dos Correios e Te
légrafos localizada em Botucatu, no Estado 
de São-Paulo, passando esta a denomlnar-
11e Agência Postal-Telegraflca de Bauru~. 

"Dlârlo Oficial" de 20-6-946. 

DeGreto-lel n.• 9 264, de 17 de maio da 19'8 -
"Autoriza a aquisição de partes beneflctá
rlas da Companhia Slderdrglca Nacional, e 
df. outras providências". 

"Diário Oficial" de 24-5-946. 

Deereto-lel n . • 9 Z611, de 17 de maio de UN8 -
"Cria no Ministério da Marinha, o De~ 
tamento de Esportes .da Marinha e dé. ou
tras provldênclu". · 

"Dlalrlo Oficial" de 20-6-946. 

Decreto-lei n. • 9 M6-A, de U de maio de UM8 -
"Autoriza a lntervencão, pelo govêrno, na 
The Leopoldina Rallway Company LI· 
mlted". 

"Dtf.rlo Oficial" de 22-5-946. 

Decreto-lei n. • 9 288, de 20 de maio de 19'8 -
"Modifica o Quadro doa Oflclala Generais 
do Exército em tempo de pu". 

"Dlf.rlo Oficial" de 22-5-946. 

Decreto-lei n. 0 9 287, de 20 de maio de 19'6 -
"Considera Insalubre a zona de Barra Bo· 
nlta no Estado de S&o-Paulo". 

"DIÃrlo Oficial" de 22-IHM6. 

lh>ereto-lel n . • 9 288, de 20 de maio de 19'8 -
"Dispõe sôbre permuta de terreno de ma
rinha e acrescidos que menciona, entre o 
Estado do Eaplrlto-Santo e The Leopoldina 
Rallway Company Llmlted, e d' outru 
providências". 

"Dlf.rlo Oficial" de 22-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 289, de 20 de maio de 19'8 -
"D!Jlpõe llObre a vigência do Decreto-lei n.o 
7 211, de 29 de dezembro !Je 19"". 

"Dlf.rlo Oficial" de 22-6-946 . 

Decreto-lei n. • 9 270, de 2! de maio de 19'8 -
"Dispõe 11ôbre atrtbulcões do Departamento 
Nacional do Caftl, e d• outras . provtden
clas". 

ªDlârlo Oficial• de 24-6-946. 

Deereto-lel ~.• 9 271, de 22 de maio de 19'6 -
"Dispensa a Eatrada de Ferro Madelra-Ma
moré do pagamento do débito anterior ao 
corrente exerclclo, para com a Caixa de 
Aposentadoria e Pensões de Servlcos Pd
bllcos do Estado do Amazonas". 

ªDiário Oflc:fal ~ de 24-11-946. 

Deereto-lel n.• 9 2'12, de 22 .de maio de 19'6 -
"Dispõe 11ôbre a dispensa de empregados 

·do Departamento Nacional do Café". 

"Diário Oficial" de 24-5-946. 

Deereto-lel n. • 9 273, dé n de maio de 19Y -
"Dispõe sôbre prazo para a reallzaçlo de 
prova de habilitação para aproveitamento 
do peSBOal da extinta Censura Postal e 
Telegré.flca no Departamento dos Correios 
e Telégrafos". 

"Diário Oficial" de 26-6-946. 
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Decreto-lei a.• 9 27f, de ta de maio de 1M8 -
"Modlttca o Decreto de 27 de maio de 1981. 
que concedeu reforma ao cabo corneteiro 
da Policia Militar do Distrito Federal, Mo
desto Elias Apolln6rio". 

"Dl6rio Oficial" de 2&-6-M6. 

Deereto-lel a.• 9 !711, de 28 de ma.lo de 1M8 -
"Dlepõe sObre destgnacAo de funclon6rloa 
para uel11tlr o superintendente do Frtgo
rlflco Barbacena S. A . • e dá 1>Utru pro
videncias". 

"Dl6rio Oficial" de 2&-6-946. 

Deereto-lel a.• 9 278, de U de ma.lo de 1M8 -
cModlflca a Lei do ImpOeto de Conaumo". 

"Dl6rlo Oficial" de 25-6-946 . 

Deer11to-l11I a.• 9 2'17, d11 28 de maio de 19" -
"Alterá, sem aumento de dee)>ella, o atual 
orcamento do Ministério da Educaclo e 
Satlde". 

"Dl6rlo Oficial" de 26-6-946. 

Deereto-lel a.• 9 278, de 23 de maio de 1M8 -
"D6 . nova redacão aos pari.grafos 2. o e 3. o 
do art . 6.º do Decreto-lei n.º 8 121, de 22 
de outubro de 11M5, modificado pelo De
creto-lei n .o 8 Me. de 3 de janeiro de 1946". 

"Dlf.rio Oficial" de 26-6-946. 

D11cr11to-l11I a.• 9 !79, de 28 de mate de 19" · -
"Transfere . ao 11ecret6rlo do Prefeito do 
Dl1trlto Federal atribuições que eram da 
alçada do Secret6rlo Geral de Adminis
tração". 

"Dlf.rio Oficial" de 26-6-IM6 . . 

Deereto-lel a.• 9 280, de 23 de maio de 19" -
"Altera o artll'o s.o do Decreto-lei n.º 8 629; 
de •10 de janeiro de 1946 e dà outras pro· 
vidtnclu •. 

"D16rlo Oficial" de 25-6-946. 

Deereto-lel a.• 9 281, de 28 de maio de 1M8 -
"Autortu. a lmpoalcJl,o de multa, pela Pre
feitura do Distrito Federal, em pl'QCeMO 
Judicial aum6rlo, 8011 proprlet6rlo11 de imó
veis que obstarem o fornecimento de 6gua 
80S locat6rlos". 

"Dl6rlo Oficial" de 26-6-946. 

D'eereto-lel a.• 9 282, de 28 de maio de 1M8 -
•suapende, por dol• anos, no Distrito Fe
deral o dlaposto no artigo lO ·do Decreto-lei 
n.o 8 8611. de 21 de junho de 1981". 

"Dlf.rio Oficial" de 25-6-IM6 . 

Deereto-lel a.• 9 283, de 28 de maio de 1M6 -
"Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a laentar o Colégio Mllltar dos Impostos 
que menciona". 

"Dlf.rio Oficial" de 26-6-946 . 

Decreto-lei a.• •' 28', de 24 de maio de 19M -
clleclara sem apllcaclo o crédito especial 
aberto pelo Decreto-lei n.o 9 711, de 12 de 
abril de 1M6". 

"D!Arlo Oficial" de 27-6-9'6. 

Deereto-1111 a.• 9 2811, de U de maio de lMI -
"Abre ao Coneelho de Imlgraçlo e Colo
nlzai;ão crédito especial de Cr$ l500 000,00. 
para despe11&11 com o fomento da lmlgru.~ 
e com o encaminhamento de imigrante.a". 

"Diário Oficial" de 27-6-946. 

Deereto-1111 n.• 9 286, d11 24 d11°malo d11 llNI -
"Reduz a autorlzacão para a emlaslo de 
"Obrlgaçõea de Guerra". 

"Diário Oficial" de 27·6-946 . 

Deereto-lel a.• 9 281, d~ U d11 maio de 19'1 -
"Suspende .. pelo pra.o de seis meaee, " co
branca dos direitos de Importação e dllllla19 
taxas aduaneiras 11ue Incidem sObre ma
carrlo e talharim". 

"Diário Oficial" de 27-6-946. 

Decreto-1111 a.• 9 288, d11 U de maio de lMI -
"Suspende, pelo prazo de eel• meeee, a 
cobranca doe direitos de Importação e de
mais taxas aduanelru para o centeio em 
grAo ou em farinha". 

"Diário Oficial" de 27-6-946. 

Decreto-lei n. • 9 289, de U de maio de lMI -
"Altera o Decreto-lei · n.o 6 761, de 31 de 
Julho de 1944. que dispõe eObre favorea 
fiscais a hotéis". 

"Dl6rlo Oficial" de 27-6-946. 

Decreto-lei a.0 9 !98, d11 U de maio de 19'8 -
<Aprova a Convenção que cria uma Orga
nlzai;ão Educativa, Cientifica e Cultural du 
Nações Unidas e o AcOrdo Provisório que 
Institui uma Comll!SAo Preparatória Edu
cativa, Cientifica e Cultural, conclufdos em 
Londres, a 18 de novembro de 1945, por 
ocu!Ao da Confertncla encarregada de 
criar uma Organização Educativa Cienti
fica ·e Cultural das Nacõe11 Unldu". 

"Dl6rio Oficial" de 81-6-946. 

Deereto-1111 a.• 9 291, de %'1 de maio de 19K -
"Reorganiza os serviços e quadros du 
Secretariu da C&mara doe Deputadoa e do 
Senado Federal e d6 outras providtnclae". 

"Dl6rio Oficial" de 28-6-946. 

Decreto-lei •·º 9 292, de 27 d11 maio de 19K -
" A.bre ao Ministério da Vlado e Obras PQ
bllcu o crédito eapecial de CrS 1 000 000,00. 
para atender às de11pe11&11 com a Reunllo 
do Congreuo Postal das Américas e !:a
panha". 

"Diário Oficial" de ll9-6-M6. 

Deereto-1111 n. • 9 HS, de Z7 de maio de lMe -
"Abre ao Ministério da Vlacão e Obrae 
PQbllcu o crédito suplementar de ....•••• 
Cr$ 700 000,00, à verba que especifica". 

"Dl6rlo Oficial" de 29-6-9". 

I · 

Decreto-1111 n . • 9 2M, d11 27 de maio de 19K - t 
"Eaclarece dispositivo do Decreto-lei n.• 
8 904, de 24 de janeiro de 1948, que dispõe 
.Obre a reorganlzacão do Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais". 

"Dl6rlo Oficial" de 29-6-946. 
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Decreto-lei 11.• 9 2911, de 27 de malQ de 1M6 -
"Cria o Coneelho Federal de Contabilidade, 
define as atrlbi,Jlçõee do Contàdor e do 
Guarda-Llvroe, e dá outras provldênclat1". 
"Dlârlo Oficial" de 28-6-946. 

Deereio-lel íi.• 9 296, de 27 de maio de 1946 - · 
"Abre ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores o crédito eepeclal de .•.......• · 
CrS 60 876,00, para pagamento de venci
mentos e de salârlo-famflla, em virtude de 
reintegração". 

· "Dlârlo Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 m, de 27 de maio de 1M6 -
"Torna extensivo ao Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal o Decreto-lei n.o 8 364, 
de 12 de dezembro de 1946". 

"Dlârlo Oficial" de 29-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 298, de 27 de maio de 1946 -
"Autoriza a revlsAO de aprosentadoria con
cedida em desacõnlo com a lei apllcãvel à 
espécie". 

"Dlf.rlo Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 299, de 27 de maio de 1946 -
"Abre ao M:tnlstérlo das Relações Exterio
res o crédito especial de ·Cr$ 14 989 676,00, 
destinado à. contribuição do Brasil para o 
Fundo de Emergência da Organização das 
Nações Unidas". 

"Dlârio Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 SOO, de 27 de maio de 1M6 -
"Abre ao Ministério das Relações Exterio
res ·o crédito eepeclal de Cr$ 109 686,20, 
para contribuição do Brat11l à Cõrte Per
manente de Arbitragem". 

"Dlârlo O!lclal" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 301, de 27 de maio de 19" -
"Abre ao Ministério das Relações Exterio
res o crédito especial de Cr$ 16 917 270,40, 
para deepesas com a partlclpaçll.o do Brasil 
na Organização das Nações Unidas", 

"Diário Oficial" de 29-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 302, de 27 de maio de 1M6 -
"Altera, sem aumento de despesa, o atual 
orçamento do Ministério da Educação e 
Sallde". 

"Diário Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 SOS, de 27 de maio de 19" -
"Suprime os exames de licença ginasial e 
licença colegial e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 29-6-94'. 

Decreto-lei n.0 9 304, de 27 de. maio de 1946 -
"Altera o Ol'l:amento do Ministério da Edu
cação e Sa11de, 11em aumento de despesa". 

"Dlârlo Qflclal" de 29-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 SOIS, de 27 de maio de 19" -
<Autoriza a Caixa de Aposentàdorla e Pen
sões dos Serviços de Mineração do Estado 
de Mlnas-Gera!s, a conceder financiamento 
ao Sindicato dos Trabalhadores na Ind11s
tria de Extracll.o de Ouro e Metala Preclo
aos, de Nova Lima, para aqulalção de sede 
aoclal". 

"Diário Oficial" de 29-6-946, 

Decreto-lei n.0 9 808, de 27 de maio de 1M6 ...:. 
"Autoriza o govêrno a Interferir no pOrto 
de Santos••. 

"Dlârlo Oficial" de 28-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 S07, de ll8 de maio de 1946 -
' "Transfere gratuitamente à. Aaaoclaçll.o Be

neficente das Filhas de Maria Imaculada 
no Brasil, o domlnlo pleno das terras que 
menciona, situadas no munlclplo de Caxias, 
no Estado do Rio-de-Janeiro, e dá outra.li 
providências". 

"Dlârlo Oficial" de 80-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SOB, de 28 de maio de 1946 -
"Altera, eem aumento de despesa, o atual 
orçamento do Ministério da Educação e 
Saúde" . 

"Diário Oficial" de S0-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 809, de 29 de maio de 19" -
· "Eleva. sem aumento de despesa, o limite 

fixado pelo Decreto-lei n. 0 6 403, de 6 de 
abril de 1~". 

"Diário Oficial" de 31-õ-94jk 

Decreto-lei n.• 9 SlO, de 29 de maio de 1946 -
cDlspõe sõbre a execução de obras na adu
tora do Rlbelrll.o das Lajes e dá outras 
providências". 

"Dlârlo Oficial" de .S0-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 811, de Sl de maio de 1946 -
"Altera a dlecrlminação das' zonas de re
gistro de Imóveis constante do artigo 232 
do Decreto-lei n.º 8 627, de 31 de dezembro 
de. 1946" . 

"Diário Oficial" de 3-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 312, de Sl de maio de 19'6 -
"Regula a admlnletração e llquldaçll.o ex
trajudicial do Frlgorl!lco Barbacena S. A., 
de que trata o Decreto-lei n. • 9 239, de 6 
maio de 1946, e dá outras providências". 

"D!Úlo Oficial" de 3-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 SIS, de 81 de maio de 19'6 -
"Suspende pelo prazo de eela meses a co
branca doa direitos de Importação e demais 
taxas aduanelrae que Incidem sõbre o leite 
em pó, tablóldea ou outro estado~·. 

':Plárlo Oficial" de 3-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 SH, de 1 de Jnnho de 1M6 -
"Altera, sem aumento de deepeea, as car
reiras de Operário de Aviação e de ArU
flce do Quadro Suplementar do Ministério 
da Aeronáutica". 

"Diário Oficial" de 4-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 8111, de 1 de Junho de UM8 -
"Autorizada a Intervenção, pelo govêmo, na 
Ceará Tramway :Üght and Power Co. 
Ltd". 

"Dlái'lo Oficial" de 4-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 si6, de S de Junho de l!M8 -
"Dispõe aõbre a elelcll.o para o preenchi
mento de vaga de Senador pelo E!ltado de 
São-Paulo". • 

"Diário Oficial" de 4-6-946. 
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Deereto-lel n.o 9 31'7, de S de Junho de 1946 -
"'Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a realizar a permuta dos terrenos que 
menciona". 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 Sl8, de S de JUDho de 1946 -
"Dá nova redação ao art . 1.0 , do Decreto
lei n.o 8 342, de 10 de novembro de 1946". 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

Deereto-lel n.º 9 Sl9, de S de Junho de 19'6 -
"Revoga o Decreto-lei n.o 8 866, de 24 de 
janeiro de 1946". 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 S20, de S de Junho de lMil -
"Dl8põe l!Obre as Inspeções de sadde dos 
servidores civis do Ministério. da Marinha 
e dá outras provldêncla8". 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 SU, de S de Junho de 1946 -
"Cria cargo no Quadro Permanente do Mi
nistério das Relações Exteriores e dá ou
U-U provld!nclas". 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

Decreto-lei n. o 9 S22, de 6 de Junho de 1946 -
"Amplta o prazo pal'& o recebimento dos 
pedidos de subvencão federal referentes 
ao pró:dmo exerclclo de 1947", 

• "Diário Oficial" de 8-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 S:tS, de 6 de Junho de 19'6 -
"Dispõe sôbre a equiparação da Universi
dade do Paraná e aprova os respectivos 
Estatutos". 

"Diário Ôflclal" de 8-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SU, de 6 de Junho de 19(6 -
"Aumenta o número de Despachantes da 
Prefeitura do Distrito . ;Federal". 

"Diário Oficial" de 8-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 326, de 6 de Junho de 19'6 -
"Autoriza o Prefetto do Distrito Federal a 
Isentar o Dlspe!U!Árlo dos Pobres da Ima
culada Conceição do lmpõsto que men
ciona". 

"Diário Oficial" de 8-6-946. 

Decreto-lei n.o 9 S26, de 7 de Junho de UM6 -
"Autoriza o Ministério da Guerl'& a utilizar 
os 'ervlws profissionais dos oficiais mé
dicos norte-americanos". 

"Diário Oficial" de 10-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 S27, de 10 de Ju•ho de 19'6 -
"Prorroga o prazo de que trata o § 2.0 do 
art. 1.º do Decreto-lei n.º 9 272, de 22 de 
maio de 1946". 

"Diário Oficial" de 11-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 S28, de 10 de Junho de 19'6 -
"Dispõe sôbre a responsabilidade de dire
tores de Bancos e Casas Bancárias". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 S29, de 10 de Junho de 1946 -
"Autoriza a concessão de um crédito à Co
missão Executiva do Leite e dá outras pro
vidências" . 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 SSO, de 10 de Junho de 1946 -
"Institui lmpôsto sôbre lucros apurados 
pelas pessoas flslcae na venda de pronrie
dades imobiliárias e dá outras provldên• 
ctas••. 

"Dlll.rlo Oficial" de 14-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 SSl, de 10 de Junho de 1946 -
"Extingue a Instrucão Pré-Militar". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 SS2, de 10 de Junho de 19'6 -
"Extingue a Inspetoria da Arma de Ca
valaria". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Deereto•lel n.0 9 SSS, de 10 de Junho de 19t6 -
"Extingue os ·Comandos da Infantaria 
Dlvlslonárla . das 1.•, 2 ... 3.•, 4.• e 6.• DI· 
visões de Infantaria". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Deereto-lel n.o 9 SS4, de 10 de Junho de 1946 -
"Extingue os Comandos das 1.• e 2. • Bri
gadas de Infantaria": · 

"Dlll.rlo Offclal" de 12-6-946 . 

Decreto-lei n.• 9 SS5, de 10 de Junho de 1946 -· 
"Extingue o 1.º Corpo de Cavalaria". 

"Dlll.rlo Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 SS6, de 10 de.Junho de 11N6 -
"Altera, aem aumento de despesa, o Orça
mento Geral da República para o exerclclo 
vigente". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Deereto-lel n. 0 9 SS7, de 10 de Junho de 19'6 -
"Cria, no Q. P. do Ministério da Guerra. o 
cargo Isolado de Sub-Procurador-Geral (:J. 
M.) padrão P, e abre crédito especial". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 SS8, de 10 de Junho de 1946 -
"Introduz alterações no Q. S. ·do Mln18-
térlo da Guerra". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SS9, de 10 de Junho de 1946 -
"Dispõe sôbre a admlnlstr&cão do Lólde 
Brasileiro, Patrimônio Nacional, e dá. ou
traa provldênctas". 

"Diário Oflcl&l" de 12-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 840, de 10 de Junho de 19'6 -
"Dispõe sôbre o cargo Isolado de provi· 
mento efetivo do Quadro Suplementar do 
Ministério da Educação e Saúde e dá ou
tras providências". 

"Diário Oficial" de 12-6-946. 



BOL~TIM GEOGRAFIQO 

Deere~-lel a.• 9 8'1, de 10 de J11Jlho de 19'6 -
"Revoga oa Decretos-leia n.o 8 pl!l, de 26 
de janeiro de 1948, e 9 040, de 8 de março 
de 1946, e dA outras providencias". 

' "DIArlo Oficial" de 12-8-946. 

Deereto-lel n.• 9 MI. de lt de Junho de 19'8 - ' 
"Retifica dl8poàlções do Decreto-lei n.º 
8 988, de 26 de . janeiro de 1948, que regula 
o regime de combate à . peste e du práticu 
de anti e desratização em todo o pala". · 

"Diário Oficial" de 12-8-946. 

Decreto-lei n •• 9 sa, ' de lt de Junho de 19'6 -
•Abre ao Conealho de Segurança Nacional 
o crédito especial de Cr$ 80 000,00, para 
deapeau da ComlBlllo Especial da Faixa de 
Frontelru, e. dá outrae provld6ncl&11". 

"D111i1o Oficial" de 12-6-946. 

Deereto-lel n. • 9 SU, de 18 de Junho de 1M8 -
"Define a competencla para a expedição 
de "Llcencu de ExJIOrtaçlo", e dA outras 
provld6nclall". 

"DIArlo Oficial" de 12-8-946. 

Deereto-lel n.0 9 ua. de 18 de J11Jlho de 19'8 -
•Abre ao :Mlnlatérlo da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 3 733 809,20 para pagamente 
de notu de papel-moeda". 

"DiArlo Oficial" de 12-8-948. 

Deereto-lel .u.• 9 148, de 10 de Junho de 1M8. -
"Completa dlspo•lções do Decreto-lei n.0 

9 2211, de 8 de maio de 19<&8, aprova o res
pectivo Regulamento, e dA outras provi· 
d&nclas". 

"D111rlo Oficial" de 12-6-948. 

Decreto-lei n.• 9 8''7, de 10 de Junho de 1N6 -
"J>n>rroga o prazo fixado pelo Decreto-lei 
n.o 8 '478, de 27 de dezembro de l!Hlí, para 
o re.stabeleclmento doa prazos e garantiu 
de proprledacle Industrial". 

"D!Arlo Oficial" de 12-8-948. 

Decreto-lei n. • 9 3'8, de 10 de Junho de 1N8 -
"Altera, Bem aumento de de.speaa, o· orça
mento do :Mlnlatérlo do Trabalho, Inddatria 
e Comércio, e dA outru provldtnclae". 

"DIArlo Oficial" de 12-6·H6. 

Deereto-lel n.0 9 3'9, de 12 de Junho de 1N8 -
"Cria nu 1.•, 2.•. 8.•, <&.•, 5.• e 7.• Divisões 
de Infantaria o cargo de Sub-Comandante 
de Dlvlal.o de Infantaria•. 

"D111rlo Oficial" de 1"·8-948. 

Decreto-lei n.• 9 118, de li de Junho de lMt -
"Cria 01 Comandol dae l.t e 8.• DlvlaõeB 
de Infantaria". · · 

"D!Arlo Oficial" de 1"·8-948. 

Decreto-lei n.• 9 841, de U de Junho de 19'8 -
"Cria o De.stacamento Xisto de Santos". 

"D111rlo Oficial" de 1"-8-948. 

Decreto-lei n. • 9 BIIS, de U de Junho de 19"8 -
"Cria a 2.• Brlpda Mlllta". 

"D111rlo Oficial" de '14·8-948. 

-Deereto-lel n. • 9 BIIS, de 11 de J11Jlho de 19'8 -
"Dispõe eõbre as a.trlbulçõee do Departa
,mento Federal ~e Segurança Pdbllca". 

"Diário Oficial" de 15-8-948. 

Deereto-lel n.0 9 SH, de 18 de Junho de 1N8 -
"Autoriza o Prefeito do Dlatrlto Federal 
a Isentar o Centro Social Feminino do lm
pOsto que menciona". 

"Diário Oficial" de 16-6-948 . 

Deereto-lel n.0 9 31111, de lS de Junho de 19'8 -
"Funda o Instituto Braellelro de EducaclO, 
etencla e Cúltura". 

"Diário Oficial" de 111-6-948. 

Deereto-lel n. • 9 3118, de lS de Junho de 19'8 -
"Cria, no Ministério da Marinha, a Direto
ria de Hidrografia e Nirvegação". 

"Dlhlo Oficial" de 15-6-948. 

Decreto-lei n .0 9 811'7, de lS de Junho de 1N6 -
"Cri&, no :Ministério da Marinha, a Direto· 
ria de Comunicações d.a :Marinha". 

"Diário Oficial" de 16-8-948. 

Decreto-lei a.• 9 Sllll, de 18 de Junho de 1N6 -
"Autoria a aquisição, pela União, de um 
Imóvel no munlclplo de Salvador, Estado 
da Bahia". · 

"Diário Oficial" de 111-8-948. 

Deereto-lel n.0 9 11119, de H de Junhó de·lNS -
"Isenta do lmpOllto de renda &11 Indeniza
ções recebld'as pelo• emwegadoa do Depar
tamento Nacional do Café". 

"Diário Oficial" de 16-6-948. 

.. 

..... 
Se preelMr de alpma lafol'JDllCle 116bre a seosrafta · do Br&11U, dlrlJa-n - Cenllellao 
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Integra da legislação 

de interêsse geográfico 
Decretos-lei 

Decre'°'"lel a.• 8 !86, de li de desembro de 19'6 

Aprova o AcOrdo Ortogrdfko para a 1m'4ade ela 
Jfftg1'G portvg~aa. 

O Presidente da Repõbllca, usando da atrl· 
bulção que lhe confere o artigo 180 da Cons-
tltuiçl.o, · 

DECRETA : 

Art. 1. o - Fica aprov$do o Acõrdo para a 
unidade ortogra\fica da llnpa portupêsa, re
sultante dos trabalhos da Conferência Inté
racadêmlca de Lisboa, e publicado em anexo ao 
pre1ente decreto-lei. 

Art. 2. • - Em cumprimento das condições 
do Acõrdo Ortogn\fico, incumbir-se-à a Aca
demia Brasllelra de Letras de adaptar àa nor
mas nêle fixadas as "Instruções" para a publl
caçl.o do Vocabulàrlo Ortogràflco da Llngua 
Portusuêsa . 

Art. ·a.o - A Academia Brasllelra de Letras 
encarregar-se-à, Igualmente, da elaboração de 
um Vocabult.rio Ortogn\flco Resumido, exem
plificativo das normas estabelecidas no Acõrdo, 
e de nova edição, conseqüentemente refundida, 
de seu "Pequer10 Vocabulário Ortográfico da 
Llngua Portuguêaa". 

Art. 4.o - Terão camter oficial, servindo 
de padrão à escrita vernt.cula, &Blllm para o 
ensino no pais, como para as repartições põ
bllcas, e Independentemente de nova aprovação 
do govêrno, os Vocabulários organizados pela 
Academia Brasllelra de Letras, nos têrmos das 
"Instruções" a que se refere o art. 2. • . 

Art. 5.º - O Ministério da Educaçl.o e 
Saõde baixará oportunamente portaria em que 
consigne a obrigatoriedade, nas escolas, da 

, ortografia regulada pelo AcOrdo Interacadêmlco, 
tendo em vista as conveniências do ensino, a 
iluflclente difusão dos vocabulários acadêmicos 
e os prazos que forem razot.vels para a adapta
ção doa livros dldt.tlcos, sem prejulzo de au
tores e editores. 

Art . &.o - O presente decreto-lei entran\ 
em vigor na data da sua publlcacão. 

Art . 7.º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio-de-.Janeiro, 5 de dezembro de 19411, 124.o 
da Independência e 57.º da Repõbllca. 

.JOSll: LINHARES . 
A. de Sampai o Dória. 
Jorge Dodaworth Martins. 
Canrobert Pereira da Costa. 
P. Le4o Veloso . 
J . Pires do Rio 
Maurício Joppert da Silva. 
Teodureto de Camargo 
Raul Leit4o da Cunha. 

, R . Carneiro de Mendonça. 
Armando F . Trompowsk11 . 
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CONFEld:NCU INTEBACAJ>alllJCA DE LIS
BOA PARA A UNIFICAC.1.0 OBTOO.B.&FJCA 

DA LtNGUA PORTUGUESA 

DOCUMENTO N.o 1 

·coaclu1ilem complemeabre1 do Aeardo de 19Sl 

RELATôRIO 

Em . cumprimento do que ficou resolvido 
em 6 de agosto corrente, na nona sessão con
junta das duas delegações à Conferência In
teracadêmlca de Lisboa, a comissão de redação, 
abaixo assinada, apresenta o seu relatório, em 
que se define a orientação a que obedeceram 
os trabalhos e se resumem as condições unA.ni
memente aprovadas pelas duas delegações, a 
fim de se eliminarem as divergências verlfi· 
cadas entre os vocabull.rioa das respectivas 
Academias, resultantes do Acordo de 30 de 
abril de 1931 e publlcadOll em 1940 e 1943. 

PARTE PRIMEIRA 

I 

Para que o Acordo lnteracadêmlco de UM5 
tenha imediata expressão pratica e exemplifl· 
cativa. as duas Academias promoverão a pu
blicação conjunta de um Vocabult.rlo Ortogn\
flco Resumido da Llngua Portuguesa que con
signe, tanto quanto posslvel, sôrnente as pala
vras lndlapenst.vela cuja grafia poBBa servir 
de modelo às derivadas, afina ou similares. 

n 
Na .elaboração das "Instruções" que devem 

preceder o Vocabulàrlo Ortogn\flco Resumido 
da Llngua Portuguesa, a matéria será ordena
da. em suas linhas gerais, de conformidade 
com as "Instruções" para a Organização do Vo
cabulário Ortográfico da Llngua Portuguesa 
elaboradas em 1943 pela Academia Brasileira de 
Letras. 

m 
Não se consentem grafias duplas ou facul

tativas. Cada palavra da Lln&"ua Portuguesa 
ten\ uma grafia õnlca . Não se consideram 
grafias duplas as variantes fonéticas e morfo
lógicas de uma memna palavra . 

IV 

Existem no léxico da Llngua Portuguesa 
lnõmeros vocàbuloe de uao limitado ora a Por
tugal, ora ao Breei!, chamadoa "luslsmoe• 
e "brasilelrlsmos". Podendo embora tais · vo
ct.bulos não figurar nos · pequenos ou grandes 
vocabult.rios das respectivas Academias, deve
rão eles obedecer às regras ortográficas unifi
cadas, em obediência ao principio, aqui conaa
&"rado, de que todas as palavras da Lln&"ua 
perténcem a um só sistema ortogrf.flco. 
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V 

Reconhec~-11e que as principais divergên
cias que se observam nos vocabulArlos de 
1940 e 1943 provêm, sobretudo, de fenômenos 
fonéticos, peculiares, como é. natural, nlo só 
a cada um dos dois palses, mas até a determi
nadas regiões de um ou do outro. 

Sendo propósito dos dois Governos e das 
duas Academias de Portugal e do Brasil .a uni
dade ortogn\flca, em harmonia com o esplrlto 
e a letra da Convenção Luso-Brasileira de 29 
de desembro de 1943, foi preciso transigir, de 
parte a parte: 

a) quanto a determinadas consoantes que, 
na pronúncia respectiva dos dois palses, ora 
são mudas, ora são sonoras ou ligeiramente so
noras (exemplos: fato, faoto; adoç4o, adopç4o; 
eaf)6tacvlar, eapectacular, etc. ), tanto mais que, 
mesmo em cada um dos dois palses, não é in
variável, em todas as regiões, o uso de tais 
consoantes; · · 

b) quanto à acentuação gráfica, ora mo
dificada, ora abolida, de modo que as mesmas 
palavras nunca sejam escritas diferentemente, 
sendo Isso, até certo ponto, uma consequência 
.da doutrina anterior; · 

c) e, de modo geral, quanto ao principio, 
até entlo observado, de que tudo quanto se 
diferença na fala 'se diferença na escrita, por
quanto, obedecendo a Llngua Portuguesa, em 
cada um dos continentes onde é falada, a ten
dências fonéticas variáveis, nunca se poderia 
chegar à desejada unidade orto&n\flca, se se 
obedeceue rigorosamente a tal principio. 

Cada uma das duas delegações apresentou, . 
no Inicio dos trabalhos, uma lista de observa
ções sobre as divergências verificadas na a,pll- · 
cação do Acordo de 1931 e constantes dos vo
cabulários de 1940 e de 1943. 

m 
Emprego do h em posição Inicial por força 

da etimologia, da tradição escrita ou de certas 
adopções convencionais. 

IV 

Regularização do émprego dos digramas 
eh, ph e th no final de formas onomásticas da 

·tradição blbllca, levando-se em consideração o 
uso comum. 

V 

Regularização do emprego das consoantes 
homófonas : eh e %; g palatal e i; sibilantes 
surdas, 11, 1111, e, ç e %; 11 final de silaba e % e 11 
Idênticos ; B final de palavra e % e• Idênticos; 
sibilantes sonoras . interiores 11, % e 11, segundo o 
critério adoptado no "Vocabulário de 1943". 

Regularização do emprego das consoantes 
e e p nas sequências cc, cg, ct, pc, pç e pt: 

1.º) Eliminar-se nos casos em que a con
soante é lnvarlàvelmente muda na. pronúncia 
dos dois palses; 

2.• Conservam-se nos casos em que são pro
nunciadas num dos dois palses ou em parte 
de um deles; 

3.• Conservam-se apóll as '. vogais a, e' e o, 
nos casos em que não é Invariável a sua pro
nllncla e ocorrem em seu favor outras razões, 
como a tradição ortográfica, a similaridade do 
portU1Juêa com as demais llng.uas românicas e a 
J)osslbllldade de, num <los dois palses, exerce
rem Influência no timbre das vo&als anteriores; 

4.• Conservam-se também quando, . sendo 
embora mudas, aparecerem em palavras ou fle
xões que devam harmonlu.r-se gràflcamente 
com palavras ou flexões afins em que essas . Do exame a que se procedeu de cada uma 

de tais divergências, assim como do · estudo de 
algumas questões pendentes ou omissas que 
convinha esclarecer, tudo em proveito da uni
dade da ortografia comum aos dois palses, 
resultaram as resoluções, unànlmemente apro
vadas, que constam da parte a seguir. 

• consoantes se mantenham. 

Compendiando embora este relatório todas 
as solucões aprovadas, e firmando desde logo 
o· compromisso das duas Academias no tocante 
à sua' observ&ncia, a Conferência providenciara\ 
para a elaboração Imediata de um texto que 
contenha, analiticamente, as bases ortográficas 
do presente Acordo e dos ajustamentos que 
o completarem. 

D-rte, ter-se-lo atingido plenamente oe 
fins do Acordo Interacadêmlco de 1931 e da . · 
Convençlo L1.1110-Brasllelra em 29 de desembro 
de 19411: unidade ortográfica da Llngua Por
tuguesa. 

PARTE,SEGUNDA 

I 

Manutenção do k, do '° e do v em derivados 
vernáculoe de nomes próprios eatrangelros. 

II 

Manutençlo, também, em derivados vemá- . 
culos de nomes -próprios estrangeiros, de com
blnaçõe• grUlcas que não sejam peculiares da 
nossa e.•crlta. 

VII 

Regularização do emprego (eliminação ou 
conservação) de consoantes de outros grupos 
ou sequências : 11 da sequência %11, quando após 
ele vem outra consoante; b da sequência bd; 
b da sequência bt; e da sequência cd; g da 
sequência gu; g da sequência gm; g da se
quência gn; m da sequência mn; p do grupo 
Inicial fNI; ph do grupo ou sequência de origem 
grega phth; th da sequência de origem grega 
thm. A eliminação dessas ·consoantes dependerá 
de serem lnvarlàvelmente mudas; a sua con
servaÇão (ou substituição, como no caso de ph 
mudado em /, ou th mudado em t) dependerá 
de serem lnvarlàvelmente pronunciadas ou de 
oscilar o seu uso entre a prolação e o emude
cimento, 

VIII 

Re1tularlsação do emprego das consoantes 
· finais, b, e, d, g e t em antropónimos e topó
nimos, tomandorse em consideração o uso co
mum. 

IX 

Regularização do emprego de e e de '·· 
assim como de o e u, em silaba átona; conforme 
o critério que se adoptou no "VocabultrloH 
dé 1948. 
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X 

Emprego exclusivo de perguntar, pergunta, 
etc .. na escrita corrente, podendo, todavia, as 
formas preguntar e préguntar, etc., meras re
presentantes de variações fonéticas, ser con
signadas em vocabulários e dicionários, para 

•se atender aos casos em que se queira r epro
duzir determinado tipo de linguagem local. 

XI 

Emprego exclusivo das forma.! quer e re
quer na escrita corrente, em vez das forma.e 
quere e requere, que, entretanto, serão legi
timas, quando se ligarem ao pronome comple
mento o ou a qualquer das suas flexões : quere
o, quere-a, requere-oa, requere-aa. 

XII 

Regularização da escrita das vogais nasais , 
matéria sobre a qual os dois vocabulários (1940 
e 1948) são conformes, mas em cuja prática ee 
têm verificado Irregularidades . 

XIII 

Regularização da escrita dos ditongos orais 
e nasais nas mesmas circunstâncias e pela mes
ma razão do artigo antrlor . 

XIV 

Omissão do acento agudo nas vogais tónicas 
i e u, .quando são foneticamente distintas de 
uma vogal anterior e estão em silaba terminada 
por 1, m, n, r ou •, ou são seguidas de nh. 
(Exemploa: adlril, Cotmbra, oonatUu•nte, dem•
urgo, Juw, ra.,.ha.) 

XV 

Omissão do acento agudo no 1 e u tônicos 
de palavras paroxltonas. quando precedidos de 
ditongo; nos ditongos lu e ui tónicos precedidos 
de vogal; e no u tónico de palavras paroxltonas 
quando precedido de 1 e seguido de s e outra 
consoante . (Exemplos: baiuca, bocaiutia, cau'1a; 
atraiu, pau'8; semlusto.) 

XVI 

10mlssão do acento agudo na termlnação e'4 
<(fdda, aasemble'4, epo~a) , na terminação eko 
1(epopewo, Ot&Omatopeko) e no ditongo o• de 
,&lj().lmas palavras cuja pronüncla não é unlfor• 
:~ ' ""s dola pa!ae• (combofo, de•olto.) 

XVII 

'Emprero do acento agudo na terminação 
cimos da primeira pessoa do plural do pretérito 
perfeito do Indicativo doa verboa da primeira 
conjugação. Obaerve-se que, neste caso, em 
que as prondnclas de Portugal e do Brasil 
divergem, o acento agudo não serve para Indi
car o timbre. mas apenas para dlatlngulr e88& 
forma da eua correspondente no presente do 
Indicativo, em beneficio da clareza do dlecunt0. 

XVIII 

Emprego do acento agudo em palavras cuja 
vogal tónica é aberta e que estAo em homo
grafia com palavras eem acentuação própria. 
Exemplos : jH!lo, do verbo pelar, por haver pelo, 
aglutinação de per e lo; pdra, do verbo parar, 
por haver para, prep9slção. 

XIX 

Emprego do acento circunflexo nas vogais 
a, e e o tónicas dos vocábulos proparaxltonos, 
quando elas são seguidas de silaba iniciada por 
consoante nasal e são lnvarlà velmente fechadas 
na pronúncia de Portugal e do Brasil. (Exem
plos : cdmara, pdnico, ftmea, cômoro.) Emprego 
do acento agudo em vez do circunflexo, quando 
não se dá essa invariabilidade de timbre. 
(Exemplos : académico, edénico, anatómico, d8-
mÓ111o.) O mesmo se observará em relação aos 
paroxltonos que, precisando de acentuação grá
fica estejam em Idênticas condições. (Exem
plos : Ámon, fémur, VE!nus , abdómen, bÓ11us.) 

Observe-se que o acen to agudo nos sobre
ditos casos de pronúncia não Invariável ·serve 
apenas para Indicar a tonicidade, e não o 
timbre. 

XX 

·Emprego do acento circunflexo nas formas 
da terceira pessoa do plural tém, tiém, contém, 
coniiém, etc.. gràficamente distintas das ter
ceiras pessoas do singular correspondente -
tem, tiem, contém, conv ém, etc. Essas formas 
terão emprêgo exclusivo na escrita corrente, 
preterindo asslrp as flexões . teem, conteem, 
conveem, etc., que se consideram como dla
lectals.. 

XXI 

Emprego do acento clrcunfiexo nas forrou 
verbais que têm o hiato ee, com e tônico fe
chado : créem, déem, léem, véem (do verbo 
'Ver); e omissão do mesmo acento nas formu 
ver~als e nomlnale que têm o hiato oo : abengoo,· 
voo, A.queloo, Boo . 

XXII 

Eliminação do acento clrcunnexo em homó
grafos heterofónlcos (como oerca, substantivo, 
com e fechado. e cerca, verbo, com e aberto; 
força, substantivo, com o fechado, e forpo, ver
bo, com o aberto). Exceptuam-se os casos de. 
homógrafos heterofón!cos que representam ne
xões da mesma palavra (pôde e pode; démos e 
demos) e os casos de palavras com vogal tónica 
fechada, que são homógrafas de outras sem 
acentuação própria (p"o, substantivo, e pelo, 
aglutinação de per e lo; pôr, verbo, e por, 
vreposlção) . 

Ainda que no caso de démos e demos não 
se verifique sempre a distinção' de timbre entre 
a vogal tónica da torma conjuntiva e a do 
pretérito perfeito do Indicativo, pole a segunda 
pode também soar com e fechado, a clareaa do . 
discurso recomenda que elas se diferencem grà
tlcamente. tal como sucede nas formas em 
amos e dmos, do ndmero XVII. 

X XIII 

Emprego do acento grave nos advérbios em 
mente que provêm de formas adjectlvas mar
cadas com acento agudo, e nos derlvadoa em 
que entram sufixos precedldo11 do lnflxo • e 
cujas formas básicas são marcadas com o 
mesmo acento . (Exemplos: bent!/icamente, agra
d4velmente, d'8tra4damente, herôicamente, m4-
mente, sómente ; l<lbio.einho, pêtalai:inha, dêbU
aínho, Jôiai:lnha, ôr/tlozinho, anéiainho.t, avôal
nha, caféslnho, caféaeiro, chapéu.tito, chd.sada, 
m4.einha, vínténzlnho.) 

XXIV 

Emprego do acento l'rave nu contracçõea de 
palavras lnflexlvas com u forrou do artigo ou 
pronome demonstrativo o,,. a> oa, a.t,, bem como 
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nu contracções da prepoalcão a com as formaa 
pronomlnaie dernonstraUvu aqMBlB, aqMBla, 
Cl(lt6elBa, aqMBlaa, aquilo, aquelovtro, aquelovtra, 
Cl(lt6elovtroa, aqUBloutraa. 

xxv 
Supreuio do acento grave em Guiana e seus 

dert vadotl • 

XXVI 

Abollçlo do acento grave em homógrafos, 
aalvo quando Importa diferenciar por melo deste 
acento, normalmente Indicativo de abertura vo
c'-llca, certas formas que estio em homografia 
com outru que lhes são etimológicamente pa
ralelaa. Deate modo SJ! distinguem : 4gora, 
Interjeição de wio dlalectal (Norte de Portugal), 
e agora, advérbio, conjunção e Inte rjeição; ó, 4, 
óa, 4a, formaa arcaicas do artigo definido, e 
o~ a .. oa,, aa. 

XXVII 

Supre1&ão total do emprego do trema em 
palawaa portuguesas e aportUJUesadas. 

XXVIII · 

Limitação do emprego do hlfen, de acordo 
com o uso tradicional e corrente, em compostos 
do vocabulário onomástico formados por justa
posição de palavras (Vila Real, Belo Horizonte, 
Banto Tirao, Rio de Janeiro, porém MDfltemor
o-Novo, Ch4-Bretanha, Áustria-Hungria, Sar
gllftto-Mor) ; e emprego do mesmo sinal nos 
derivados de compostos onomálltloos desse Upo 
(mla-realenae, ·bel-0-honaOflUno, auatro-hú"
garo). 

XXIX 

· Recuiarlzacão do emprego do hlfen em pa
lavras formadu com prefixos de origem grega 
ou latina, ou com outros análogos elementos de 
origem grega, de conformidade, em suas llnhu 
gerais, com as "Instrucões" de 1948. 

xxx 
Emprego do hlfen em palavras formadu 

com sufixos de origem tupi-guarani, que re
presentam ·formas adJectlvas, como açu, guaçu 
e mirim, quando o primeiro elemento acaba em 
vogal acentuada gràflcamente ou quando a 
promlncla exige a dlstlnclo gráfica doa dois 
elementos. 

XXXI 

Emprego do hlfen nas ligações da prepo
alçll.o d6 com as formas monoeslláblcas do pre
eente do Indicativo do verbo ha1'er (hei-de, 
hde-de, 1wf-de, he41r-d6, Mo-de). 

XXXII 

Emprêgo do hífen em combinações ocasio
nais de forrou diversas que não constituem 
própriamente palavras, mas encadeamentos vo
cabularea . (Exemplos : a estrada Rio dB Janeiro
PetrópoliB ; o desafio de xadrez Portugal-Fran-
'ª' etc.) 

XXXIII 

Supreasão do apóstrofo nas combinações das 
prepoelções de e em com as formas do artigo 
ou pronome demonstrativo o, a, os, aa, com 
formae pronominais diversas e com formu 
adverblaie; e, como corolário, regularização dos 

casos em que essas prepoalçõea 8é funde~ grl· 
flcamente com tais formu e daquelea em que 
se escrevem eeparadarnente. ' 

XXXIV 

Abollcão do apóstrofo nu dlseoluções grá
ficas de combinações da preposição de com' 
formas do artigo definido, pronomes e advér
bios, quando estas formas estão ligadas a uma 
construção de Infinitivo. (Exemplo : em virtude 
de os nossos pais serem bondosos.) 

xxxv 
Emprego do apóstrofo para cindir uma 

contracção ou aglutinação vocabular, quando um 
elemento ou· fracção respectiva pertence pró
priamente a um conjunto vocabular Imediato, 
podendo, porém, ser empregada a preposição 
Integra . (Exemplos: d'"Oa LU8fadaa", n'"O• 
Sertl}ea", ou de "Oa Lusiadaa", em "O• Ser
tl}es" .) 

XXXVI 

Emprego do apóstrofo para cindir uma con
tracção ou aglutinação vocabular. quando um 
elemento ou facção respectiva é forma prono-

, minai e se lhe quer dar realce por melo de 
Inicial maiúscula: d'Ele, N'Ele, d'Aquele, m'O, 
t'O, lh'O (a segunda parte referente a Deus, a 
Jesus. etc .); à'Ela, n'Ela, d'Aquela, m'A, t'A, 
Ih' A (a segunda parte referente à Mie de 
Jesus) . 

XXXVII 

Emprego do apóstrofo quando, no Interior 
de uma palavra composta, se faz lnvarlàvel
mente, no Brasil e em Portugal, a elisão do 
e da preposição de : copo-d'dgua (planta), m4e
d'dgua, pau-d'alho, pau-d'arco, etc . Dispensa 
do apóstrofo quando essa ellsão é estranha à 
pronúncia brasileira, embora seja normal na 
portuguesa : maç4-àe-ad4o. 

XXXVIII 

Emprego do apóstrofo nu ligações das for
mas santo e santa a nomes do haglolól!'IO, 
quando se dá a ellsão da vogal final daquelas 
forrou : Bant' Ana, Sant' lago (como em Caloada 
de Sant'Ana, Ordem de Bant' lago). Quando, 
porém, tala ligações, operada a mesma elisão, 
constituem perfeitas unidades mórflcas, devem 
aglutinar-se os dois elementos : Manuel de San
tana, Santana do Parnaiba, ilha de Santiago. 

Em paralelo com esse caso, emprega-se 
também o apóstrofo na ligação de duas formas 
antroponlmlcas, quando se elide um o final na 
primeira: Nun'Álvares, Pedr'Álvares, etc., o que 
não Impede que se escreva Igualmente Nuno 
Álvares, Pedro .Alvares, ' quando não há ellaão. 

XXXIX 

Emprego da maiúscula nos nomes étnicos 
de qualquer natureza, nos nomes dos calendll.rlo 
(com excepção das designações vernáculas dos 
dlu da semana, tradicionalmente escritas com 
mlmlsculas) e nos nomes de fe1taa públicas 
tradlclonals . 

XL 
Emprego da maiúscula inicial nu palavras 

que nomeiam indeterminadamente pessou, fa
zendo u vêzes de antropónimos : Fulano, Sic-ra
no, Beltrano; emprego, porém, da Inicial mi
núscula neBBas mesmas palavras, quando elas 
valem por sinónimos de indiv iduo, tipo, sujeito, 
etc. 
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:X:LI 

lllmprégo da maiúscula Inicial nos nomes· 
dos pontos cardeais e colaterais, quando desig
nem regiões. 

XLII 

Emprego da malllscula Inicial em pallvras . 
que designam altos conceitos polltlcos, nacionais 
ou religiosos, quando elas se usam slntêtlca
mente. (Exemplos: a Naç(J.o, o "Estado, a Raça, 
a Llngua, a Igreja, a Rellgkto.) 

XLIII 

Emprego da maiúscula Inicial nos nomes 
de ciências, ramos cientificas e artes, quando 
prôprlament e designam disciplinas escolares ou 

• quadros de estudos pedagôglcamente organl-
1ados . 

XLIV 

R egularização do emprego. da malll"scula 
Inicial nos 'titulas e subtltulos de livros. publi
cações periódicas e produc;:ões artletlcas. 

XLV 

Emprego da maiúscula Inicial nas formas 
pronominais que se referem a entidades sagra
das , sempre que se queira dar-lhes realce, e na 
reprodução de formas pronominais de que usam 
pessoas de alta hierarquia polltlca ou rellglosa, 
quando se refiram a si mesmas (.11/u, Nós) . 

XLVI 

Emprego da minúscula Inicial, e não maiús
cula, nos nomes de cargos. postos ou dignida
des. e nas palavras designativas de quaisquer 
titulas. (Exemplos : el-rei, o marqut!s de •. . , 
o presidente da República.) Ressalvam-se os 
casos em que a maiúscula é exigida por hábitos 
oficiais ou por preceitos de outra ordem. já 
estabelecidos nos vocabulários das duas Acade
mias . (Exemplos : apro1Jado pela Portaria n. P 
. . . do Ministro da Marinha; Sua Ex.• o Sr. 
Preaidente da República; A Sobrinha do Mar
qut!s [titulo de livro], etc.) 

XLVII 

Emprego da minúscula Inicial. em vez da 
maiúscula. nas palavras que ligam membros de 
compostos onomA.etlcos ou elementos de locuções 
onomútlcas, desde que sejam: 

a) formas do artigo definido ; 
b) palavras lnfiexlvas, simples ou combi

nadas com as mesmas for~; 
c) locucõeft referentes a qualquer cate

Jl'Orla de palavras lnflexlvas e combinadas ou 
não de modo idêntico . 

XLVIII 

Regularização das normas da divisão silá
bica. de conformidade, nas linhas gerais, com 
o "Vocabultrlo" de 1948. 

XLIX 

Abolição das formas lnvertldaB do ponto de 
' Interrogação e do ponto de exclamação, os quais 

serão apenas use.dos nas suas formas normais 
(1 e /), para assinalar o fim de Interrogações 
ou exclamações . · 

L 

Conservação, para resaalva de direitos, da 
grafia dos nomes próprios adaptada pelos seua 
possuidores nas respectivas assinaturas, bem 
como da grafia original de firmas comerciais, 
sociedades, marcas e titulas, Inscritos em re
gistro público. 

LI 

Substituição dos topónimos de llng\J&9 es
trangeiras por formas vernáculas equivalentes, 
sempre que ~atas sejam antigas ·na Llngua ou 
entrem no uso corrente . 

PARTE TERCEIRA 

Sendo de Importância - à margem da· ma
téria prôpriamente ortográfica - que se fixem 
normas para a adopção da mesma t écnica lexi
cográfica, as duas delegações decid iram tam
bém regularizar casos morfológicos de diversa 
natureza, cujo tratamento possa Influir na uni
dade ortográfica, tais como, entre outros: 

a) a conjugação dos verbos mais usados 
em ear e iar, especialmente no presente do 
Indicativo, no todo ou em parte; 

b) as grafias dos vacábulos slncrétlcos e 
dos que apresentam uma ou mais variantes, 
tendo-se em vista o étimo e a história da 
Llngua; · 

c) a estrutura de vocábulos da nomencla
tura cientifica ou erudita, como os terminados 
em Ua, Ue e ito, na designação de, respectiva
mente, minerais, fósseis e rochas; 

d) particularidades, relativas a flexão de 
gênero e de número . 

Lisboa, 10 de agosto de 1945. - A comissão 
de redacção : Ruv Ribeiro Couto, presidente. -
José de Sd Nunea. - Francisco da Lua Rebelo 
Goncal1les. • 

Aprovado por unanimidade na décima sessão 
da Conferência Interacadêmlca de Lisboa para 
a unificação ortográfica da llngua portuguesa. 

Em 10 de agôsto de 1945. - Julio Dantaa, 
presidente. - Pedro Calmon. - Olegario Ma
rianno. - GU3ta1Jo Cordeiro Ramoa. - José 
Ma'1'a de Queiro11 Valioso. - Luí.e' cta Cunha 
Goncaloos. 

DOCUMENTO N. • 2 

BASES ANALtTICAS DO ACORDO 
eRTOGR.A.F'ICO DE 1945 

Biue I 

O k, o ui e o 2' mantêm-se nos vocábulos 
derivados eruditamente de nomes próprios es
trangeiros que se escrevam com essas letras : 
frankliniano, kantiamo ; darwinismo, wagneria
no; byroniano, taylori sta . Não é licito, por
tanto, em tais derivados, que o k , o to e o y 
sejam eubstltuldos por letras vernáculos equi
valentes : cantismo, ctaruinismo, baironklfto, etc. 

Biue II 

Em congru6ncla com a base Anterior, man· 
têm-se nos vocábulos derivados eruditamente 
de nomes próprios estrangeiros, não tolerando 
subetltulcllo, quaisquer combinações gnUlcas 
não peculiares à noeso escrita que figurem nes
ses nomes: comtista, de Comte; garrettiano, de 
Garrett; Jelfersónía, de Jefferson ; mülleriano, 
de Milller ; ~hakespeariano, de Shakespeare. 
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Baae III 

O h inicial emprega-se: 1.•) por fôrça da 
etimologia : h'wer, h'Hce,· hera, hoje, hora, 
humano; 2.•) em virtude de tradlçjto gráfica 
multo longa, com origem no próprio latim e 
com paralelo em llnguas românicas : húmido, 
humor; 3. •) em virtude de adopção conven
cional: hfl1 , hem1, hum!. Admite-se, contudo, 
a sua supressão, apesar da etimologia, quando 
ela está Inteiramente consagrada pelo uso : er1Ja, 
em vez de her1Ja; e, portanto, er1Jaçal eT1'andrio, 
eT1'oso (em contraste com herbdceo, herbandrio, 
herboso, formas de origem erudita). 

Se um h Inicial passa a Interior, por via de 
composição, e o elemento em que flgur• se 
aglutina ao precedente suprime-se : anarmónko, 
bwbdomaddrio, desarmonia, desumano, exaurir, 
indbil, lobisomem, reabilitar, reaver, tranau
mar. Igualmente se suprime nas formas do 
verbo haver que entram, com pronomes Interca
lados, em conjugações do futuro e do condi
cional : amd-lo-ei, amd-lo-ia, dV--se-d, dir-se-ia, 
falar-nos-emos, falar-nos-iamo11, Juntar-fe-lhe-
4o, ;untar-se-lhe-iam. Mantém-se, no entanto, 
quando, numa palavra compasta, pertence a 
um elemento que está ligado ao anterior por 
melo de hlfen: anti-higi.!nico, contra-haste, 
pré-história, sobre-humano. 

Baae IV 

Os diagramas tinais de origem hebraica 
eh, ph e th conservam-se lntegros, em formas 
onomásticas da tradição blbllca, quando soam 
ch=c, ph=f, th=t e o uso não aconselha a sua 
substituição: BaTVCh, Loth, Moloch, Ziph. Se, 
parém., qualquer destes digramas, em formas 
do mesmo tipo, é lnvariàvelmente mudo, eli
mina-se: J<NJé, Nazaré, em vez de Joseph, Na
zareth; e se algum deles, por fôrça do uso, 
permite adaptação, substitui-se, recebendo uma 
adição vocálica : Judite, em vez de Judith. 

Baae V 

Dada .a homofonia existente entre certas 
conaoantes, torna-se necessário dlferencar os 
seus empregos gráficos·, que fundamentalmente 
se regulam pela etimologia e pela história das 
palavras. li: certo que a variedade das condições 
em que se lixam na escrita as consoantes homó
fonas nem sempre permite fácil diferenciação 
de. todoa os casos em que se deve empregar 
uma conaoante e daqueles em que, diversa
mente, se deve empregar outra, ou outras, 
do mesmo som; mas é lndlspenaável, apesar 
disso, ter presente a noção teórica dos vários 
tipos de consoantes homófonas e fixar pràtlca
mente, até onde for posslvel, os seus usos grá
ficos, que nos casos especiais ou dificultosos a 
prática do Idioma e a consulta do vocabulário 
ou do dicionário Irão ensinando. 

Nesta conformidade, lmparta notar, princl- . 
paimente, os seguintes cuos: 

l.• Distinção entre eh e z: achar,
1 
archote, 

bucha, capacho, capucho, chamar, chave, ,Chko, 
cMate, chorar, colch<lo, t10lchete, endecha, eatre
b1whar, . facho, fwha, flecha, frincha, gancho, 
it1ehar, macho, mancha, murchar, nicho, pachor
ra, pecha, pechincha, penacho, rachar, sachar, 
tacho; ameiza, anezim, baixel, baixo, bexiga, 
bruxa.. coaxar, cozW, àebMxo, deixar, eixo,, 
e!ixif', enxofre, fal.:&a, fel.:&e, madeixa, mexer, 
oxald, praxe, 'puxar, rouzinol, uzte (Interjei
ção), tJUar, xadreJr, zarope, zenofobia, xerife, 
zMiará. 

2.• Distinção entre g palatal e J: addgjo, 
alfageme, dloebra, algema, algeroz, Algés, aloi
bebe, algibeira, dlgid.o, almargem, Aworoe, Ar
gel, estrang8'ro, falange, ferrugem, -frigir, oelo-

sia, gfl'ltgiva, gergeUm,_ {lenngofti7a, Gjbrattaf', 
ginete, ginja, girafa, g4ria, herege, relógio, sege, 
Tdnger, virgem; adjecti110, aj8'tar, aJeru (nome 
de planta indiana e de uma espécie de papa
gaio), can;eré, can;ica, fl'ltjeitar, granjear, ho;e, 
intrujice, jecoral, je;um, jeira, ;eito, Jelala, 
Jeovd, Jenipapo, jequiri, jequitibd, Jeremiaa, 
Jericó, Jerimum, Jerónimo, Jesus, jibóia, jiqui
pa...,a, jiquiró, jiquitaia, Jirau, jiriti, jitirana, 
laranjeira, lojista, majestade, majestoso, man
jerico, manjerona, mucu;ê, pajé, pegajento, re
jeitar, sujeito, trejeito. 

S.• Distinção entre as sibilantes surdas, s, 
ss, e, · ç e x: 4nala, aacena4o, aapers4o, cansar, 
convers~o, esconao, farsa, ,ganso, tm.en.so, man
s4o, manaarda, manso, pretens4o, remanso, sea
ra, seda, Bela, sert4, Bemancelhe, serralheiro, 
Bingapura, Sintra, .Haa, tarso, terso, valsa; 
abadessa, acossar, amaasar, arremessar, Assei
ceira, aaseio, atravessar, benesse, C08silda, co
desso (Idênticamente, Codessal ou Codaasal, ' 
Codesseda, Codessoso, etc. ), craaso, devaasar, 
dossel, egresso, fl'ltdossar, escaaso, fosso, gesso, 
molosso, mossa, obsesstJo, péssego, possesso, 
pressdgio, remessa, sobresselente, sossega'r; 
acém, acervo, alicerce, cebola, cereal, Cernache, 
cetim, Cinf4es, Escócia, Macedo, obcecar, perce
vejo; acafate, açorda, açúcar, almaço, atençt!o, 
berço, BU{laco, caçan;e, caçula, caraça, dançar, 
Bça, enguiço, . Gonçalves, inserç4o, linguiça, 
maçada, Mac4o, macar, Moçambique, Moç4me
des, Monç4o, mU{lulmano, murça, negaca, pan- . 
ça, peça, qul(}aba, quiçaça, quiçama, quiçamba, 
Beiça, (grafia que pretere as erróneas Ceiça, 
e Ceissa), Seiçal, Buiça, tergo; auxmo, Maxt
miliano, Maximino, mdximo,. próximo, sintaxe. 
A propósito, deve observar-se. 

à) Em principio de palavra nunca se em
preira g, que se substitui lnvariàvelmente por 
s: sa/io, sapato, sumaore, em vez das antigas 
escritas cofio, gapato, çumaore. 

b) Quando um prefixo se junta a um ele
mento que começava outrora por g, não reapa- · 
rece esta letra: mantém-se o s, que, encontran
do-se entre vogais, se dobra: aasaloiado, de 
saloto (ant. 11aloio). e não acaloiado. 

4. • Distinção entre s de fim de silaba, Ini
cial ou Interior, e z e • Idênticos: adestrar, 
Calisto, escusar, esdrúxulo, esgotar, esplanada, 
espléndido, espremer, esquisito, estender, Es
tremadura, Estremoz, inesgotdvel; extens4o, 
explicar, extraordindrio, inextricdvel, inezperto, 
sextante, téxtil; capazmente, infell.emente, 11e
Zozmente. De acôrdo com esta distinção, cc>n
vém notar dois casos: 

a) Em final de silaba que não seja final 
de palavra, o z=a muda para s sempre que 
está precedido .de i ou u: Justapor, Justalinear, 
misto, aiatino (cf. Capela Biatina), Biato, em 
vez de Juztapor, J"xtalinear, mbto, sbtmo, 
Bixto. 

b) Só nos advérbios em mente se admite 
11=a em final de sllabà seguida de outra. Do 
contrário, o s toma sempre o lugar do •: 
Biscaia, e não Bi.rrcaía. 

5. • Dl11tlnção entre s final de palavra e :JI 
e se Idênticos ~ aguarrda, alids, maia, apóa, atrd8, 
através, Avia, Brds, Dinis, GGrc.!s, gds, Ger,s, 
In.!s, 4ri8, Jesus, jus, !dpis, Lui8, pai8, por
tugués, Queirós, qui8, retrós, resvés, f'81Jés, 
Tomds, Valdés; cdlix, Félix, fénix, flux; aasa11, 
arroz, avestruar, dez, diz, fel!J (substantivo e 
forma do verbo fazer), fiz, Forjaz, Galaaz, gús, 
;ae111, matise, !IBtú:, Queluz, Romariz, {Arcos d.e] 
Valdevez, Vaz. A propósito, deve observar-se 
que é lnadmlsslvel • final equivalente a s em 
palavra não oxltona: Cddia, e não Cddiz. 

6. o . Distinção entre as sibilantes sonoras 
lnterlorea a, x e •: aoeao, analisar, anestesia, 
artes4o, aaa, asilo, Baltaaar, besouro, besuntar, 
bitua, brBSa, bras4o, Brasil, brisa, [Marco de] 
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OaMt188tl8, cotlaeu, defesa, duquesa, BHsa1 em
presa, Bnnes(nd6, Bsp<>s8flde, fr8fles' ou /retUJ· 
s,m, frisar, gu'8a, guiaar, impr011'80, ju.aante, 
1'8o, l ousa, LO.U4, Lwio (nome de lugar, ho
mónimo de Lwio, nome mitológico) , Matosinhos 
(povoação de Portugal) , Meneses, Nar cis o, N;,,a, 
obs~qufo, ousar, pesquisa, por.tuguesa, presa, 
raso , r epresa, Resend8, sacerdot'8a, Sesimbra, 
Sousa, surpresa, t'8ana, transe, trtlns i to, 1!aso ; 
ezalar, exemplo, exibir, ezorbitar, exuberante, 
mexacto, inex orá1!el; abaliaado, alfazema, Ar
C().lelo, autorizar, azar, azedo, azo, azorrague, 
bali.a, bazar, bele•a, buzina, búaio, comezinho, 
dealirar, deslize, E•equ'81, FrazO.o, ftt.Zllefro, 
Gal\.ea, gu'8o, helenizar, lambuaar, lealrla, Mou
dnho, proeza, Salazar, sazf!.o, ur.re, tiazar, Ve
ne.ea, Vi.sela, Vou.rela. 

Base VI 

Q c gutural das sequências Interiores oc 
(segundo c •'b'lante), cc e ct, e o p das ee
quênclae Interiores pc (o 11lbllante) , PO e pt, 
ora 11e eliminam, ora 11e con11ervam. Assim :· 

1.• Eliminam-se no.s casoe em que 11ão ln
varlàvelmente mudos, quer na pronúncia por
tuguesa, quer na brasileira, e em que não 
posauem qualquer valor particular : aflicf!.o, 
afHto, autor, conduçllo, condutor, d(cionário, 
dlatrito, ditame, equ(nócío, extlnçf!.o, extinto, 
funr;f!.o, fu.ncwnar, instinto, praticar, produc4o, 
produto, restricllo, restrito, aatlafaçil-0, 1!1tima, 
.,.'6rla, em vez de aflicçf!.o, aflicto, auctor, con
.ducr;f!.o, conductor, dlcciondrio, diatricto, d(cta
me, equinóccio, extinccao, extincto, funcçllo, 
funccionar, i n3tincto, practicar, producçt!.o, pro
ducto, restricçllo, restricto, satiB/acllo, 1!ictima, 
'l/któria; absorçllo, absorcioniata, adaorclJo, as
sunc4o, assunto (eubstantlvo), catl1!ar, cati1!o, 
descrir;4o, d8scriti1!o, descrito, excerto, (Mcul
tor, iftBcultura, presunç4o, presunti1!o, pront1-- · 
dao, pronto, prontudrio, redenc4o, redentor, 
transunto, em vez de absorpef!.o, absorpcíon'8ta; 
adaorpçdo, assumpef!.o, assumpto, captfoar, cap
tfoo, deacrlpcf!.o, descripti1!o, descripto, excerp
to, (nsculptor, insculptura, presunr;4o, pre
sumpti1!o, promptidao, prompto, promptudr(o, 
redempç4o, redemptor, transumpto; 

2. • Conservam-ee não apenllll nos casos em 
que são lnvarlàvelmente proferidos (compacto, 
con1!icÇf!.o, con1!kto, /icç4o, friccllo, friccfonar, 
pacto, pictural; adepto, apto, diptico, erupe4o, 
eucuHpto, inepto, núpcías, rapto ; etc.), mas 
também naque les em que só ee proferem em 
Portugal ou só no Brasil, quer geral, quer 
restritamente : cacto (c Interior geralmente pro
ferido no Brasil e mudo em Portugal), caracte
res (c Interior em condições Idênticas), coarctar, 
contacto, dwc4o, facto (c geralmente proferido 
em Portugal e mudo no Brasil), Jacto, per
functório, rooindicta, tactear, tacto, tecto (o 
por vezes proferido no Brasil); assumptfvel, 
assumptivo, ~ptro, consumpe4o, consumptfvel, 
consumptivo, corrupçf!.o, corruptela, corrupto, 
corruptor, J)eremptório (p Interior geralmente 
proferido no Brasil, mas predominantemente 
mudo em Portugal), sumptudrlo, sumptuoso; 

8.• Conservam-se, apóa as vogais a, e e o, 
noa casos em que não é Invariável o aeu valor 
fonético e ocorrem em seu favor outras razões , 
como a tradição ortográfica, a similaridade do 
português com as demais llnguas romànlcas e 
a poaslbllldade de, num doe dois pa lses, e xer
cerem Influência no timbre das referidas vogais : 
acc4o, acti1!o , actor, afectuoso, arquitectura, 
colecçllo , oolectfoo, contracc4o, correcçdo, d ofec
tivo, dialectal, didact'8mo direccélo, director, 
eclectiamo, electricidade, eaJ)ectdculo, e8pectral, 
facr;4o . f accioso, /lecttr, fracr;flo, fracciondrio, 
fraotura, hecticidade, insecttc(da, inspeeç4o, i'13· 

pector, intelectual, leccionar, lectivo, 11octt1rno, 
objecçO.o, objectfoo, Octa1!iano, Octd1!W, protec
çllo, protector, secr;llo, seccionar, aectdrio, 
sector, selecç4o, seleccíonar, 8electivo, subtrac
ç4o, tracçO.o, tractor, tran sacçllo, transaccionar, 
acepçllo , adopçllo, adoptar adopti1!0, anabapt'8ta, 
baptiamo, Bapti sta, bapt i3Urio, baptizar, cepti· 
eíBmo, concepç4o, conceptdculo, conceptwo, con· 
ceptual, decepção, excepçO.o, excepcional, er&
ceptuar, imperceptfoel, intercepçllo, intercepta• 
ç4o, interceptar, interceptor, N optuno, neptu• 
nino, · opticidad8, optimate, optimiBmo, op«· 
mista, percepe4o, perceptfoel, percepCivo, pre• 
cepti1!o, preceptor, recepello, receptaçao, re· 
ceptdculo, receptudor, recepti1!o, receptor, 
septendrio, sept.tn1!iro, septiforme, sept'8s0abo, 
septuagendrio, septuau•simo, septupHoar, sub· 
repticio, suaceptibüidade, auaoepth1el; 

4. • Conaerv1µn-se quando, sendo embora 
mudo&, ocorrem · l!rn formas que devem harmo
nizar-se gràflca.mente com formas afina em 
que um c ou um p se mantêm, de acõrdo com 
um doe dole t).úmeroe anteriores, ou em que 
essllll consoantes eetão contidas, respectiva
mente, ·num x ou numa eequencla ps. Escreve
ee, por Isso : abJecto, como abJeoç4o; abatracto, 
como abstracç4o; acta e aoio, como acç4o ou acti-
1!0,' adopto, adoptaa, etc., como adaptar; afecto, 
como afectivo ou afectuoso; drctico e antdrctico; 
como A.rcturo; arquitecto, como arquitecturo; ca
q~ctico, como caque:ria; cardcter, como caracte
rea; colecta, como colectar; contracto (diferente 
de contrato=acto de contratar), como contracc4o 
ou contractivo; correcto, como correccf!.o ou 
correctivo ; dialecto, como dialectal; did4ctico, 
como didactismo; dilecto, como dilecc4o; direc
to, como direcç4c ou director; ecl<!ctico, como 
eclectiamo; Egipto, como egfpcio; elllctrico, 
como electric(dade; eJriUjltico, como eJrilepaia; 
espectro, r,omo espectral; er&acto, como exacti
d4o; excepto, como excepe4o op exceptuar; 
flectes, flecte, flectem, como /lectir; h<!ctlco, 
como hecticidade; obj(Jcto, como objecç4o ou 
obJecti1!o; olfacto, como ol/acc4o ou alfactivo ; 
óptico, como opticidade .: óptimo, como optim'8-
mo; predilecto, como pred(lecçO.o; projecto, 
como pro;ecçllo ou projectar; prospecto, como 
prospecç4o ou prospectivo; recto, como rectídao; 
reflectes, reflecte, reflectem, como reflectir ; 
reflicto, reflicta, reflictaa, reflictamos etc .. 
como reflectes, reflectir, etc.; selecta e selecto, 
como sclecç4o ou aelectfoo; s~tuplo, como 
septuplicar; sintdctko, como aintaxe (x=as, mllll 
etlmolbglcamente CB); tdctica e tdctico, como 
tactlcografia; etc. · 

Prescinde-se da congruência gráfica referida 
no OJtlmo no.mero, quando determinadas pala
vras. embora afina, divergem nas condições em 
que entraram e se fixaram no portuguêe. Não 
há, por Isso, que harmonizar : aasut1Ç4o com 
aas1Hnpttoo; assunto, substantivo, com aasump
to, adjetivo; cativo com captor ou captura; 
dioiotldrlo com d"'°4o; .,.tória com 'l/ktnce; etc. 

Base VII 

Independentemente do a· gutural das se
quências lnterloree cc; cc e ct, e do p das 
sequências Interiores pc, 119 e pt, eliminam-se 
coneoantes várias de outras eequênclas, sempre 
que são lnvarlàvelmente mudas , quer na pro
núncia portuguesa, quer na brasileira . As mes
mas consoantes, porém, se coneervaní (ou se 
substituem por outras equivalentes, dentro das 
normas da escrita simplificada), no caso de 
eerem invariàve lmente profer idas ou de oscila
rem entre .a prolação e o emudecimento . .Aslllm: 

1.•) b da sequência bd : mantém-se, apesar 
de nem sempre soar, no adJecUvo e substantivo 
st:ibdlto; 
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. .. 
2. •) b da aequêncla bt: mantém-se, por 

nlo ser geral o seu emudecimento, em subtil 
e d erivados ; 

3.•) c da sequência cd: elimina-se, por ser 
sempre mudo, em anedota e · respectivos deri
vados ou compostos, assim como em ,sttwiàoqve; 

4.•) g da sequência gd: elimina-se, por 
ser sempre mudo, em BmMio e Madalena, ao 
passo que s e mantém. por nem sempre ser 
mudo, em amigdala e respectivos derivados ou 
compostos; 

6.•) g da sequência pm; elimina-se em 
aumemar, fl euma, etc., mas conserva-se em 
tõdas as palavras · em que invarlávelmente se 
profe re, como apotegma, d\afragma, fraomento; 

6. • ) Q da sequência Qn : conserva-se· em 
AQftelo, designar, etc. , mas elimina-se em 
tôdas as palavras em que é lnvarlávelménte 
mudo, como assinatura, Indcio, Inh, sinal; 

7.•) m da sequência mn: mantém-se, em
bora nem sempre soe. em amnistia, amnisHar, 
indemne, indemnúaçáo, indemnuar, omnimodo, 
omnipotente, mas elimina-se em condlmar, àaftO, 
gindsio, ónibus, sotene, sono; 

8. • ) p da sequência inlclal ps.: conquanto 
geralmente se mantenha. ellmlna-se-, excepcio
nalmente. em salmo e salmodia, assim como nos 
der ivados destas palavras; 

9.•) 11 da sequência xs: ellmlna-se, por ser 
lnva r làvelmente mudo-. em exangve, e nas pa
lavras em que está seguido de outra consoante : 
expuiç<io, ex tipuldceo, extipulado (parónimo de 
%tipulado), em vez de exspuiç4o, exatipuldceo, 
ex stipulado; 

10.•) ph da sequência de origem grega 
phth : ao passo que perdura sob a forma de f, 
tal como o th seguinte sob a forma de t, em 
g ra nd e número de palavras, como afta, difteria, 
/tártico, ftiriase, /tórico, oftalmologia, etc., eli
mina -se em apotegma, ditongo, tisico, tisiolo
gia, etc. ; 

11. • ) th · da sequência de origem grega 
thm : perdura sob a forma dé t , embora nem 
sempre seja proferido, em aritmátka e aritmá
t\co, mas ellmlna-se em asma e derlvadQ,8. 

Base VIII 

As consoantes finais b, c, d, li e t mantêm
se, quer sejam mudas, quer proferidas, nas 
formas onomáatlca.s . em que o uso as consagrou, 
nomeadamente antropónimos e topónimos da 
tradição b lbllca : Jacob, Job, Moab ; Isaac; 
Dat>id, Gad; GoQ, MaQo(I; Bensabat, Joaa/at. 

Integram-se também nesta . norma: o antro
pón imo Cid, em que o d é sempre pronunciado; 
os t opónimos Madrid e Valhadolid, em que o 
à ora é pronunciado, ora não; e o topónimo 
Calecut ou Calicut, e•n que o t se encontra nW! 
mesmas condições. 

Base IX 

O emprêgo do e e do i, assim como do o 
e do u, em stlaba átona, regula-se fundamen
talmente pela etimologia e por particularidades 
da história das palavras . Assim se estabelecem 
varladlsslm&B gra!l&B, 

a) com e e i: ameaça, amealhar, antecipar, 
arrepiar, balnear, boreal, campe4o, c1J1'deal 
(prelado. ave, tilanta; diferente de cardial -
"relativo à cárdla "), Ceará, côdea, enseada, 
enteado, Floreal, ;aneane11, léndea, Leonardo, 
Leonel, Leonor, Leopoldo, Leote, linear, me4o, . 
melhor, nomear, peanha, quase (em vez de quá
si) , real , semear, semelhante, tiáraea ; ameizial, 
Amsixieira, amial, amieiro, arríeiro, artilharia, 
capitdnia, , cordial (adjectlvo e substantivo) , 
corriola, crclnio, criar, diante, diminuir, Dinis, 

ferregial, Filinto, Filipe (e ldêntlcanlente Filtpa, 
Filitnnas, etc.) freizial, giesta, Idanha, iQual, 
imiscuir-se, inigualável, lampi4o, limiar, Lu
miar, lumieiro, pdtio, pior tioela, tijolo, Vi
mieiro, Vimioso, VirQmo (em vez de Vergílio); 

b) com o eu: abolir, Alpendorada, assolar, 
borboleta, cobiça, c01U1oada, con11oar, costume, 
discolo, émbolo, engolir, epistola, esbaforir-se, 
eeboroar, far4ndola, femoral, Freia:oeira, gir4n
d.ola, ooela, jocoso, mdQoa, n<!voa, nódoa, óbolo, 
Páscoa, Pascoal, Pascoela, polir, Rodolfo, tá
tJoa, tavoada, távola, tômbola, veio (substantivo 
e forma do verbo tJir); dgua, aluvi4o, ar~e, 
assumir, bulir, com4ndulas, curtir, curtume, 
embutir, entupir, fémur, /istula, gl4ndula, ín
gua, jucundo, légua, Luanda, lucubraç/Jo, lugar, 
mangual, Manuel, míngua, Nicarágua, pontual, 
régua, tdbua, tabuada, tabuleta, trégua, "1-
tualha . 

Sendo multo variadas as condições etimoló
gicas e fonético-históricas em que se fixam grà
flcamente e e i ou o e u em silaba átona, é 
evidente que só a · consulta dos vocabulários ou 
·dicionários pode Indicar, multas vêzes, se deve 
empregar-se e ou i, s e o ou u. Hã, todavia, 
alguns casos em que o uso dessas vogais pode 
ser fàcUmente sistematizado. Convém fixar os 
seguintes : 

l .• Escrevem-se com e, e nll.o com i, antes 
da silaba tônica, os substantivos e adjectlvos 
que procedem de substantivos terminados em 
eio e eia, ou com eles estão em relai;ão dlrecta. 
Assim se regulam : alde/10, aldeola, aldeotq, por 
aldeia; areal, areeiro, areento, Areosa, por 
areia ; atieal, por aveia; baleai, por baleia; 
baleeiro, por boleia; cadeado por cadeia; ca11-
deeiro, por candeia; centeeira e centeeiro, por 
centeio; colmeal e colmeeiro, por colmeia; oor
reada, correame, por correia. 

2. • Escrevem-se Igualmente com e, antes 
de vogal ou ditongo da silaba tónica, os deri
vados de palavras que terminam em e acen
tuado (o qual pode representar um antigo 
hiato: ea, ee): galelfo, galeota, pa16ot6, de 
gaU; puineeMfl, de (hdn<!; poleame e polee(ro, 
de poU. 

8. • Escrevem-se com i, e não com e, antes 
da silaba tónica, os adjectlvoa e substantivos 
derivados em que entram os 11\Jflxos mtatoa de 
formação vernácula iano e wnse, os quais •ão 
o ·resultado da combinação dos sufixos ano e 
ense com um i de origem analógica (baseado 
em palavru onde ano e ense estão precedidos 
de i pertencente ao tema : horaciaftO, Hal'4no, 
durien11e, flatJiense, etc.) : açoriano, cabo·tJ6"· 
diana, camoniano, goi8iano ( "relativo a Damião 
de Góis") , sofocllano. torrlano "de Torres 
Vedras" ), sinienae ( "de Sines"), to1'Tieftae ("de 
povoação chamada Torres") . 

4.• Uniformizam-se com as terminações io 
e ia (átonas), em vez de eo e ea, os substan
tivos que constituem variações, obtidas por 
ampliação, de outros substantivos terminados 
em vogal: cúmio (popular) , de cume; hei.tia, 
de haste; réstia, do antigo reste; tJéstia, de 
tieste . 

5: • Os verbos em elJ1' podem dtat1:i..wr-1e 
pràticamente. grande . nllmero de vezes. doa 
verbos em lar, quer pela formação, quer pela 
conjugação e formação ao mesmo tempo. Estão 
no primeiro caso todos 01 verbos que se pren
dem a substantivos em eio ou eia (sejam for
mados em português ou venham já do latim) ; 
assim se regulam : aldear, por aldeia; alhear, 
por alheio; cear, por ceia; encadear, por oa<:lfria; 
iàear, por ideia; pear, por pflia, etc. Estão 
no segundo caso todos os verbos que têm 
normalmente flexões rlzotónlcas em eio, eias, 
etc ., desde que não se liguem a substantivos 
com as terminações iitonu ia ou io (como a"8íar 
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ou odiar) : clarear, delinear, devanear, /alaMr, 
granjear, .guerrear, haatear, nomear, semear, 
etc. 

6.• Não é licito o emprego de u final 
Atono em palavras de origem latina. Escreve-se, 
por iBBb : moto, em vez de mótu (por exemplo, 
na expre1111ão ·de moto próprio); tribo, em vez 
de tribu. 
. 7.• Os verbos em oar distinguem-se pràti
camente dos verbos em uar pela sua conjugação 
·nas formas rizotónicas, que têm sempre o na 
silaba acentuada: abB71Doar, com o, como aben
goo, abençoas, etc.; dflstoar, com o, como 
destoo, destoas, etc. 

Base X 

O verbo perguntar não admite na escrita 
corrente a mudança da silaba per em pre : 
preguntar. E · o mesmo se dA, por conseguinte, 
com quaisquer palavras dele formadas : per
gunta, perguntador, perguntante, pergunt4o, 
reperguntar, e não pregunta, preguntador, pre
guntante, pregunt4o, repreguntar. Contudo, as 
formas preguntar, pregunta, etc . , assim como 
outras (prtlguntar, prtlgunta, etc.), tôdas elas 
meras representantes de variações fonéticas, po
dem ser registadas em vocabu!Arios e dlcionA
rlos, para Informação dialectológlcll ou histó
rico-lingulstica. 

Base XI 

Consideram-se normais na escrita corrente 
as formas quer e requer, dos verbos querer 'e 
requerer, em vez de quere e requere : ele ·quer, 
ele o quer, ela reqiler, ela o requer, quer àwer, 
e não· ele quere, ele o quere, ela requere, ela o 
requere, quere duer. São legitimas, entretanto, 
as formas com e final, quando se combinar com 
o pronome encl1Uco o ou qualquer das suas 
flexões : quere-o, quere-oa, requere-a, re
quere-aa. 

A forma quer transmite a sua grafia à 
conjunção a que deu origem e mantém-na, 
além disso, em todas as palavras compostas e· 
locuções em que figura: quer ... ; bem-me-quer, 
malmequer; onde quer que, quem quer que. 

Base XII 

Na representação das vogais nasais devem 
observar-se, além de outros suficientemente co
nhecidos, os seguinte preceitos : 

1. • Quando uma vogal nasal tem outra 
vogal depois dela, a nasalidade é expressa pelo 
UI : 4atd, deséalmado, êarcado, lüa (antigo e 
dlalectal), úa (antigo e dlalectal). 

2. • Quando uma vogal nasal ocorre em 
fim de palavra, ou em fim de elemento seguido 
de hlfe.n, representa-se a nasalidade pelo til, 
se essa vogal é de timbre a; por m, se possui 
qualquer outro timbre e termina a palavra; e 
por n, se é de timbre diverso de· a e estA seguido 
de s : a/4, gr4, Gr4-Bretanh.a, 14, ór/4, s4-bra
seíro (forma dialectal, o mesmo que s4o
brasenae = "de S. BrAs de Alportel") ; clar,m, 
tom, vacum; flaut·"'8, semito"8, zuMuna. 

S. • Os vocábulos terminados em 4 transmi
tem esta representaÇão do a nasal aos advérbios 
em mente que deles se formem, assim como a 
derivados em que entrem sufixo& precedidos do 
lnfixo s: crist4mente, irm4mente, a4metlte; 
Jckudo, maç&r,ta, manh48,nh.a, rom&re,ra. 

Em complemento dos preceitos de repre
sentação dBS vogais nasais, importa notar que 
nas combinações dos prefixos m (tanto o qul' 
exprime lnterioridade como o que exprime 
negação) e etl (diferente do elemento en, resul
.tante da proposição em: enfim, enquanto) com 
ele~entoa começados por m ou n, não se admi-

tem, quanto à escrita normal , as sequências mm 
e nn, as quais se reduzem, respectivamente, a 
m e a n: imergir, (novag4o, inato (quer no. 
sentido de "congénito", quer no de "não ·nasci
do~). e não immerg,r, mnovag4o, '"nato; ema
grecer, emoldurar, enegrecer, eKObrecer, e não 
emmagrecer, emmol4urar, ennegrecer, enno
brecer. 

Base XIII 

Os ditongos orais, que em parte tanto po
dem ser tónicos Atonos .• distribuem-se por dois 
grupos principais, consoante a subjuntiva soa ( 
ou u : ai, eí êi (apenas tónico), êi (apenas Atono) , 
o(, ói (apenas tónico) õi (apenas Atono), "'; au, 
eu, 4!lu (apenas tónico), tlu (apenas Atono), iu, ou 
(ditongo antigo e ainda dialectal, nivelado na 
pronúncia normal com o fechado); braçaiB, ca'
:x:ote, deveia, eirado, farnéis, /arnêizinhoa, goivo, 
goivar, lenç~, lenç!>izinhos, ta/uis, uivar; ca
cau, cacaueiro, deu, endeusar, ilh<!u, ilhtluzito, 
mediu, passou, regougar . Admitem-se, todavia, 
excepcionalmente, à parte destes dois grupo&, 
os ditongos ae( = .di ou ai) e ao ( =du ou au).: 
o primeiro, representado nos antropónimos Cae
tano e Caetana, Mslm corno nos respectivos 
derivados e compostos (caetan,nha, são-caetano, 
etc.) o segundo, representado nas combinações 
da preposição a com as formas rnascullnM do 
artigo ou pronome ·demonstrativo o, ou sejam 
ao e aos. 

Cumpre fixar, a propósito dos ditongos 
orais, os seguintes preceitos _J)art!culares : 

1. • - lt o ditongo ui, e não a sequência 
vocAllca ue, que se emprega nas formas da 
2.• e 3.• pessoa do singular· do presente do 
Indicativo e Igualmente na da 2. • peBBOa do 
singular do Imperativo dos verbos em uir: 
constitu'8, influi, retribu, , Harmonizam-se, por
tanto, essas formas com todos os casos de 
ditongo ui de silaba final ou fim de palavra 
(azuiB, fut, Guarda/ui, Rui, etc); e ficam assim 
em paralelo grAf!co-fonético com as formas da 
2.• e 3.' pessoa do singular do presente do 
indicativo e da 2.' pessoa do singular do im
perativo dos verbos em air e em oer: atrais, cai, 
sai; móis, rem6', sói . 

2. • __: lt o ditongo ut que representa sempre, 
em palavras de origem latina, a união de um u 
a um ' Atono seguinte. Não divergem, portanto, 
formas corno fluido de formas corno gratuito. 
E Isso não Impede que nos derivados de formas 
daquele tipo as vogais u e i se separem: flui
àfco, /luiàe1t (u-0. 

. 3.• - Além dos ditongos orais propria
mente ditos, os quais são todos decrescentes, 
admite-se, como é sabido, a existência de di
tongos cresceptes. Podem considerar-se no nú
mero deles os encontros vocAbulos postónicos, 
tais os que se representam gràflcamente por 
ea, eo, ia, 4e, io, oa, ua, ue, uo; durea, dureo, 
colónia, eapécie, e:x:fmio, mdgoa, mingua, ténue, 
trlduo. 

Os ditongos nasais, que na sua maioria 
tanto podem ser tónicos como Atonos, perten
cem gràficamente a dois tipos tundarnentals: 
ditongos const!tuldos por ·vogal com UI e sub
juntiva vocálica; ditongos constltuldos por vo
gal e consoante nasal, tendo esta o valor de 
ressonância. Els a indicação de uns e outros. 

1. o - Os ditongos constituldos por vogal 
com til e subjuntiva vocálica são quatro, con~ 
siderando-se apenas a linguagem normal con
temporânea: 4e (usado em vocébulos oxltonos 
e derivados), 4i (usado em vacábulos anoxlto
nos e derivados), 4o e De . Exemplos: c4es, 
Guimar4es, m4e, m4e.einha.; c4ibas, c4ibeiro, 
c4ibra, .c4,bo; m4o, m4o.c"'ha n4o, qu4o (não 
quam), sót4o, s0t4oamho, t4o· (não tam); Ca-
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môea, oraçõea, oraçõesinhaa, põe, repõea. Ao 
lado de tais ditongos pode, por exemplo, colo
car-se o ditongo td; mas este, embora se exem
pll!lque numa forma popular como rui = ruim, 
representa-se sem o UI nM formas muito e mu,, 
por obediência A tradição . 

2.• - Os ditongos constltuldos por vogal 
e consoante nasal equivalente a ressonância 
são dois : am e em. Divergem, porém, nos seus 
empregos: 

a) am (sempre átono) 86 se emprega em 
flexões verbais, onde nunca é licito substitui-lo 
por ao: amam, àemam eacr61!eram, puseram; 

b) em (tónico ou átono e nivelado por 
vezes, tanto em Portugal como no Brasil, com 
e nMalado) emprega-se· em palavras de cate
gorias morfológicas diversas, Incluindo flexões 
verbais, e pode apresentar variantes gráficas, 
determinadas pela posição, pela acentuação ou 
simultâneamente pela posição e pela acentua
ção': bem, Bembom (topónimo). Bemposta, cem, 
devem, nem, quem, aem, tem, ..,,ruem; Bencanta,, 
Benfeito, Benfica, benquisto, bens, enfim, en
quanto, homensarróo, homenzinho, nuven3inha, 
tens, virgens; a~m (variação de dmem), arma
.,m.i, convém, mantém, ninguém, porém, Banta
rhn, também; convém, manUm, tém (3.• pessoas 
do plural); arm.1U6'18, àestUru, convéns, ret6n.B; 
Belénaada, mntên.dnho. 

Base XIV 

Prescinde-se do acento agudo nas vogais 
tónicas f e u de vocábulos oxltonos ou paro
xltonos, quando, procedidas de vogal que com 
elas não .formam ditongo, são seguidas de J, 
m, n, r ou " finais de silaba, ou então de nh : 
aàail, hiulco, paul: Ca,m, Coimbra, ruim; cOM
t>tuinte, saindo, triunfo; demiurgo, "'flu,r, aa,r
dea; aboiz, juiz, raiz; fu,nha, moinho, ra,nha. 

Base XV 

Dispensa-se o acento agudo nas vogais tó
nicas ' e u de palavras paroxltonas, quando 
elas são precedidas de ditongo; nos ditongos 
tónicos 'u e ui, <fuando precedidos de vogais; 
e na vogal tónica u, quando, numa palavra pa
roxltona, está procedida de i e seguida de s e 
outra consoante. Exemploa dos três casos: 
baiuca, bocaiuva, cau'1a, tauillmo; atra,u, in
fluiu, pauis; 'semiuato. 

Quando as vogais tónicas ' e u estão pre
cedidas de ditongo, mas pertencem a palavrM 
oxltonas e são Unais ou seguidas de s, levam 
acento agudo: Piau(, te,ú, tuiuiú; te,tl8, tuiuitís. 

Base XVI 

O ditongo ei da terminação eia, mesmo que 
possa @oar éí, nunca leva acento agudo, em 
virtude das divergências que neste caso exis
tem não apenas entre a pronüncla portuguesa 
e a brasileira, mas também entre GB pronün
clas de regiões portuguesas. Escreve-se, por
tanto: assembleta, ateia (feminino de ateu), 
boleia, Crimeia, Bneiaa, Galileia, geleia, hebreia, 
ideia, nemeia, patuleia, plateia, do mesmo modo 
que alàeta, baleia, cadeia, che,a, lampreia, se
reia, etc . 

Por Idêntica !alta de pronúncia uniforme, 
dispensa-se também o acento agudo no diton
go ei da terminação eico e no ditongo oi de 
algumas palavras paroxltonas: coieico, epopeico, 
onomatopeico; comboio (todavia comboio, como 
fle:c(lo de comboiar), dezoito. 

Base XVII 

Assinala-se com o acento agudo. nos v~rbos 
regulares da primeira conjugação, a termina
ção da primeira pessoa do plural do pretérito 

perfeito do Indicativo: amdmoa, louvdmoa, etc.), 
e não amamoa, louvamoa ,etc. 

Serve aqui o acento agudo não para in
dicar o timbre da vogal tónica, visto a pro
nüncla desta carecer de uniformidade (nem sem
pre aberta em Portugal, nem sempre fechada 
no Brasil). mas apenas para distinguir das cor
respondentes formas do presente do Indicativo 
(amamos, louiiamoa, etc.), em beneficio da cla
reza do discurso, as formM pretéritas com aque
la terminação. 

Base XVIII 

Emprega-se o acento agudo nas palavras 
que, tendo vogal tónica aberta, sejam homó
grafas de palavras sem acentuação própria. 
Assim se diferençam : pdra, flexão de parar, e 
para, preposição; péla, substantivo e flexão de 
pelar, e pela, combinação de per e la; pEllas, 
plut,al de péla e flexão de pelar, e pelas, com
binação de per e las; pélo, também flexão de 
pelar. e pelo, combinação de p6T e lo; pólo, 
substantivo, e polo, combinação de por e lo; 
pólos, plural de pólo, e polos, combinação de 
por e loa; etc. 

Baae XIX 

As vogais tónicas a, e e o de vocábulos pro
paroxltonos levam acento circunflexo, quando 
são seguidas de silaba iniciada por consoante 
nasal e soam lnvarlàvelmente fechadas nas pro-

· núnclas normais de Portugal e do Brasil: ca
mara, pdn,co, pirdm,àe; fl!mea, sl!mea, al!mola; 
cômoro. Mas levam, diversamente, acento agu- ~ 
do, que nesse caso serve apenas para Indicar a 
tonicidade, sempre que, encontrando-se na mes-
ma posição, não soam, todavia, com timbre 
Invariável: Ddnae, en<Umico, género, proémfo; 
feftÓmeflo, macedónio, trinômio. 

Regulam-se por um ou outro destes dois 
empregos os vocábulos paroxltonos que, preci
sando de acentuação gráfica, se encontrem em 
condições Idênticas. Assim: dnu.s, certamen, 
tentdmen; mas Ámon, b6nu.s, Vénus. 

Base XX 

As formalidades monossilábicas da terceira 
pessoa do plural do presente do Indicativo dos 
verbos ter e ,,,r, tém e vl!m, marcadas. com o 
acento circunflexo para se distinguirem das 
correspondentes da _terceira pessoa do singular, 
tem e vem, são de emprego exclusivo na es
crita co.rrente, preterindo assim as formas dis
silábicas ttem e vl!em, que se consideram como 
dlalectals. 

De modo análogo, também só devem es
crever-se correntemente as formas compostas 
contém, ·convelm, manUm, provém~ etc., diferen
çadas pelo acento circunflexo das terceiras ;pes" 
soas do singular contém, convém mantmn, pro
vém, etc., e por !aso se prescinde das forma.s 
compostas de téem e vl!em. 

BtJ1Je XXI 

Ao passo que se emprega o acento circun
flexo nas formas verbais paroxltonas em que 
um e tónico fechado faz hiato com outro e, per
tencente A terminação em, prescinde-se de.98e 
acento nas formas verbais e nominais paro
xltonas em que um o tónico fechado faz :hiato 
com outro o, tina! ou seguido de s. Exemplos: 
crl!em, déem, Uem, vl!em (dos verbos crer, dar, 
Jer, ver), e do mesmo modo descrl!em, desàl!em, 
rell!em, revl!em (dos verbos descrer, deadar, re
ler, re-ver): mas, sem acento circunflexo, aben· 
coo, condôo-me, enJoo, moo, remoo, vooa. 
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Com as formas do segundo tipo nlveiam-se 
na e11crlta, tal como na pronúncia, v4rlas for
mal! onom4tlcas de origem greco-latina: Aque
loo, Boo, etc. 

Baae XXII" 

o emprego do acento circunflexo, para dl11-
tlngulr formas paroxltona11 ou oxltona11 dai! suas 
homógrafas heterofónlcas, taz-se apenas em dois 
casos: l. •) quando uma palavra com vogal 
tónica fechada é homógrafa de uma palavra 
sem acentuação própria; 2.•) quando uma fle
xão de determinada palavra, também com vogal 
tónica· fechada, é homógrafa de outra flexão da 
mesma palavra em que a vogal tónica soa aber
ta. Assim se diferençam. no· primeiro caso (em 
que não se Inclui a forma verbal · como, escrita 
tal qual a partlcula como, J)or esta poder ter 
acentução própria) ; côa, flexão de coar, e coa, 
comblnáção de com e a (do mesmo modo Côa, 
toponlmo); côaa, também flexão de coar, e coaa, 
combinação de com e aa:' ~lo, substantivo, e 
pelo, combinação de per e lo; péloa, plural de 
pélo, e pelos, combinação de per e Zoa; péra, 
substantivo, e pera, preposição arcaica (mas o 
plural. peras, sem acento); p6ro, substantivo, 
e !J(!ro, conjunção, arcaica (mas o plural, peroa, 
também sem acento); Péro, antropónimo (com 
acentuação própria, embora de origem procll
tlca), e a mesma conjunção pero; pólo, subs
tantivo e polo, combinação de por e lo; póloa 
plural de pólo, e poloa, combinação de por e loa; 
pôr verbo, e por, preposição; etc. 

E assim também se diferençam, no segundo 
caso: pôde, forma do prêtérlto perfeito do In
dicativo do verbo poder, e pode, forma do pre-
11ente do Indicativo do mesmo verbo; démos, 
forma do presente do conjuntivo do verbo dar, 
e demoa, forma do pretérito perfeito do Indi
cativo do mesmo verbo (embora nesta última 
flexão nem sempre seja aberta a vogal tónica). 

Feita esta limitação, prescinde-se do acento 
clr,cunflexo em grande número de palavras com 
vogal tónica fechada que são homógrafaa de 
outraa com vogal tónica aberta. Quer dizer : 
conquanto se distingam na pronúncia, não se 
distinguem na escrita formas como : acerto (t!), 
substantivo. e acerto (é), flexão de acertar; 
açorea (ó), plural de açor (do mesmo modo o 
topónimo Açores), e açores (ó), flexão de aço
rar; aquele (é). pronome; e aquele (é), flexão 
de aquelar; aquelea (é), plural de aquele, e 
aqueles (é), também flexão de aquelar; cerca 
(é,) substantivo, advérbio e elemento da locução 
prepositiva cerca de, e cerca (é), flexão de 
cercar; colher (é), verbo, e colher (é), substan
tivo; cor (ó), substantivo; e cor (ó). elemento 
da locução adverbial de cor; doutores (ó). 
plural de doutor, e doutorea (ó). flexão de 
doutorar; ele (é), pronome, e ele (é) , nome da 
letra 1; elea (é), plural de ele (é), e eles (é), 
plural de ele (é); esae (é), pronome e 
BBse (é), nome da letra s; esses (é), plural de 
B8ae (é), e esaes (6), plural de esse (é); este 
(é), pronome. e e.,te (6), substantivo; esteve 
(é) , flexão de estar, e esteve (é). flexão de 
BBtevar; ter: (é), substantivo e flexão de far:er, 
e fes (é) , substantivo; fora (ó) . flexão de ser 
e Ir, e fora (6), advérbio, Interjeição e substan
tivo; fosse (ó), também flexão de ser e ir, e 
foase (ó). flexão de fossar ; ingleses (é), plural 
de lnglés, e ingleses (tl), flexão de Inglesar; 
meta (é). flexão de meter, e meta (é), substan
tivo; nele (é), combinação de em e ele, e nele 
(6), substantivo; oca (ô), feminino de oco, e 
oca . (ó), substantivo ; piloto (ô), substantivo. e 
P'loto (ó) flexão de pilotar; portuguesa (é), 
feminino de portugués, e portuguesa (é) , flexão 
de portugueaar; rogo (ó), substantivo, e rogo 
(ó), flexão de rogar; aerBB (é), tlexão de Be1' 
(t!), e /S6rer (d), nome de povo; trana~orno (ó), 

substantivo, e transtorno (ó), flexão de tram
tomar; vezes (é), plural de ves, e vese3 (é), 
flexão de vezar; etc. 

Base XXII! 

E11crevem-se ·com acento grave, na parte 
anterior ao 11uflxo, os advérbios em mente que 
provêm de formas marcadas com acento agudo: 
benêficarnente, contiguamente, diàriamente; 
agraààvelm6nte, diatratdamente, genuinamente, 
heroicamente, miudamente; màmente, sómente. 

Do mesmo inodo, escrevem-se com acento 
grave, na parte anterior à terminação, os deri
vados em que entram 11uflxos precedidos do 
lnf!xo 8 e -cujas formas bAslcas são também 
marcadas com acento agudo: chàvenasinha, là
blozlnho, nõdoar:ita; bõiazlnha, faulhar:ita, màr
tlrzinho, õrf(!.zlnha, rêpteizitos; anêiztnhos, avõ
zinha, cafêzeiro, chapê'u.zinho, chàzada, herõl
Blnho, màzona, pêz1to, p~zorro, pêzudo, santa
fêBal, sõslnho, vinttm.cito. 

Base XXIV 

Segundo o modelo das formas ·4 e 48, resul
tantes da contracção da preposição a com a11 
flexões femininas do artigo definido ou pronome 
demonstrativo o, emprega-se o acento grave 
noutras contracções da mesma preposição com 
formas do mesmo artigo ou pronome, e bem 
assim em contracções Idênticas em que o pri
meiro elemento é uma palavra lnflexlva acabada 
em a. Exemplos : ó e õs, contracções da dita 
preposição (correspondentes às comblnaç6es 
normais ao e aos) com as formas o e oa; pró, 
prà, prõa e pr"8, contracções de pra, redução 
da preposição para, com as quatro formas o, 
a, os e as. 

Anàlogamente, faz-se uso do acento grave 
nas contracções da preposição a com as forme.a 
pronominais demonstrativas aquele, aquela, 
aqueles, aquelas, aquilo e com a11 compo11tal! 
aqueloutro, aqueloutra, aqueloutroa, aquelov- 1 
traa; dquele, àqueles, àquelas, dquilo; àquelou- , 
tro, dqueloutra, dqueloutros, dqueloutraa. Me.a, 
se tais formas, em vez de se contralrem com 
essa preposição. se contraem com uma palavra 
lnflexlva acabada em a, por exemplo pra, já o 
acento grave não tem cabimento, porque e.a duas 
partes se escrevem distintas, apesar de fonêtl
camente unlda11 : pra aqMele, para aquela, pra 
aquilo, etc. (a+a=a aberto), tal como para 
aquele, para aquela, para aquilo, etc. 

Base XXV 

O topónimo Guiana e os seus derivados, 
como guianense e 'gulani!.9, posto que o u seja 
fonéticamente distinto do /1 anterior, formando 
ditongo com o i seguinte, dispensam, por sim
plificação ortográfica. o acento grave com que 
poderia assinalar-se tal distinção. 

· Segue o 'modelo de Guiana, dispensando 
Igual emprego do acento grave, a fohna Guiena, 
aportuguesamento do · topónimo francês Guy
enne. 

Base X.XVI 

Independentemente das contracções como à, 
àquele, àqMela, àquilo, 4qMeloutro, etc., que o 
acento grave diferença de a, aquele, aquela, 
aquilo, aqueloutro; etc. (veja-se a base XXIV), 
apenas num caso se emprega este acento para 
distinguir uma palavra da sua homógrafa hete
rofónlca: quando uma forma com vogal aberta 
em silaba átona está em homografia com outra 
·que lhe é etlmolôglcamente paralela e em que 
a mesma vogal é surda, pelo menos na pro
núncia portuguel!a . .A.l'lslm se diferençam: 4gora, 
lntei;-jelção usada no Norte de Portugal, e agora, 
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advérbio, conjunção e Interjeição; ó, 4, óa, àa, 
formas arcaic8B do artigo.. definido ou pronome 
demonstrativo, e o, a, oa, as; prêguntar, ple
belsmo equivalente à forma normal pe-rguntaf' 
(veja-se a b8Be X), e preguntar; etc. 

Em virtude desta limitação, dispensam o 
acento grave muitas palavras com vogal á.tona 
aberta que são homógrafas de outras em que 
a vogal corresponde, pelo menos em Portugal, 
é normalmente surda . Nivelam-se, portanto, na 
escrita, sem embargo da sua diferenciação na 
pronúncia, formas como as seguintes : acerca 
(4 . .. i!), advérbio e elemento da locução pre
positiva açe-rca de, e acerca, flexão de acercar; 
aparte ( d ) , substantivo, e aparte, flexão de 
apartar; asinha (4) , diminutivo de asa, e 
asinha, advérbio; ave (ê), interjeição (conse
quentemente, avecmaria, e 'não av ê-maria), e 
01l6, substantivo; molhada (ó), substantivo, e 
molhada, flexão de molhar; pregar (~). verbo, 
e pregar, também verbo; salve (é) . Interjeição, 
e salve, flexão de salvar; etc. 

Base XXVII 

O trema, sinal de diérese, é Inteiramente· 
suprimido em palavrBB portuguesas ou aportu
guesadas. N em sequer se emprega na poesia, 
mesmo que haja separação d e duas .vogais que 
normalmente formam ditongo : saudade, e não 
saüdade, ainda que tetrassllabo; saudar, e não 
saüdar, ainda que trissilabo'; etc . 

Em virtude desta supressão, abstrai-se de 
sinal especia l quer para distinguir, em silaba 
átona, um i ou u de uma vogal da silaba 
anterior, quer para distinguir, também em si
laba á.tona, um i ou u de um ditongo precede nte, 
quer para distinguir, em silaba tónica ou átona, 
o u de gu ou qu de um e ou i seguintes: 
arruinar, constituiria, .depoimento, esmtucar, 
fai scar, faulhar, oleicultura, paraibano, reunido; 
abaiucado, aui qui, caiumd, cauixi, piauiense; 
aguentar, anguiforme, arguir, biHngue, lin
gueta, linguista, linguiBtico; apropinque (com 
a variação apropinqúe), cinquenta, delinquem 
(com a variação delinqúem), equestre, frequen
tar, tranquilo, ubiquidade. 

Base XXVIII 

Emprega-se o hifen nos composto~ em que 
entram, foneticamente distintos (e, portanto, 
com acentos gráficos , se os têm à parte) . dois 
ou mais substantivos, ligados ou não por pre
posição ou outro elemento, um substantivo e um 
adjectlvo, um adjectlvo e um substantivo, dois 
adjectlvos ou um adjectivo e um substantivo 
com valor adjectivo, urna forma verbal e um 
substantivo, duas formas verbais, ou ainda ou
tras combinações de palavras, e em que o con
junto dos elementos, mantida a noção da com·· 
posição, forma um sentido único ou uma ade
rência de sentidos . Exemplos : dgua-de-colónia, 
arco-da-velha, bispo-conde, brincos-de-princesa, 
cor-de-rosa, (adj ectlvo e substantivo invariá
vel), decreto-lei, erva-de-santa-maria, médico
cirurgiáo, rainha-cláudia, rosa-do-fapiio, tio
avô; alcaide-mor, amor-perfeito, cabra-cega, 
criado-mudo, cristiio-novo, fogo-fátuo, guarda
nocturno, homem-bom, lugar-comum, obra-pri
ma, sangue-frio; alto-relevo, baixo-relevo, belas
letras, boa-nova (lnsecto). grande-oficial, griio
duque, md-criação, primeiro-mini8tro, primeiro
aargento, quota-parte; rico-homem, segunda-fei
ra, segundo-sargento; amarelo-claro, azul-es
curo, azul-ferrete, azul-topázio, castanho-escuro, 
verde-claro, verde-esmeralda, verde-gafo, verde
f!egro, verde-rubro; conta-gotas, deita-gatos, 
finca-pé, guarda-chuva, pára-quedas, porta-ban
deira, quebra-luz, toma-viagem; troca-tintas; 
puza-pu$a, ruge-ruge; assim-assim (advérbio de 
modo), bem-me-quer, bem-te-vi, chove-nlio-mo-

lha, dit-que-diz-que, mais-que-perfeito, maria
jd-é-dia, menoa-mal (="sofrivelmente"), menos
mau (="sofrlvel"). Se, porém, no conjunto dos 
elementos de um composto está perdida a noção 
da composição. f11.Z-se a aglutinação completa: 
girassol, madrepérola, madres11ilva, pontapé. 

De 11cordo com as espécies de compostos 
que ficam indicadas, deveriam, em principio, 
exigir o uso do hlfen todas as espécies de com
postos do vocabulá.rio onomástico que estivessem 
em idênticas condições morfológicas e semân
ticas. Contudo por simplificação ortográfica, 
esse uso limita-se apenas a alguns casos, tendo
se em consideração as práticas correntes. Exem-
plos : ~ 

a) nomes em que dois elementos se ligam 
por uma forma de artigo: Albergaria-a-Velha, 
Montemor-o-Novo, Tráa-os-Montes; 

b) nomes em que entram os elementos 
grlio e grif: Grif-Bretanha, Grifo-Pará; 

c) nomes em que se combinam simetrica
mente formBB onomásticas (tal corno em bispo
conde, médico-cirurgiifo, etc. ) : Á"6tria-Hungria, 
Croácia-Eslavónia ; 

d) nomes que principiam por um elemento 
.verbal: Passa-Quatro, Quebra-Dentea, Traga
Mouroa, Trinca-Fortes ; 

e) n omes que assentam ou correspondem 
dlrectamente a compostos do vocabulário comum 
em que há hlfen: Capit4o-Mor, como capitifo
mor; Norte-Americanos, como norte-americano; 
Peles-Vermelhas, como. pele-vermelha ; Sul-Afri
canos, como sul-africano; Todo-Poderoso, como 
todo-poderoso. 

Limitado assim o itso do bifen em compos
tos .onomásticos formados por justaposição de 
vocábulos, são variadlsslmos os compostos do 
mesmo tipo que prescindem desse sinal ; e ape
nas se admite que um ou outro o tenha -em 
parte, se o exigir a analogia com algum dos 
casos supracitados ou se entrar na sua formação 
um vocábulo escrito com hlfen : A dos Francoa 
{povoação de Portugal), Belo Horizonte, Castelo 
Branco (topónimo e antropónimo), com a va
riação Gastei Branco) , Entre Ambos-os-Rioa, 
Figueira da Foz, Foz Tua, Freixo de Espada 4 
Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques, Minas 
Gerais, Nova Zel<india, Ouro Preto, Ponte de 
Lima, Porto Alegre, Rio de Janei ro, Santa Rita 
do Passa-Quatro, S4o (ou B.) Mamede de 
Ríbatua, Torre de Dona (ou D. ) Chama, Vila 
Nova de Foz Côa. Entretanto, os derivados 
dlrectos dos compostos onomastlcos em refe
rência, tanto dos que requerem como dos que 
dispensam o uso do hlfen, exigem este sinal, à 
maneira do que sucede com os derivados dlrectos 
de compostos similares do vocabulário comum. 
Quer dizer: do mesmo modo que se escreve, · 
por exemplo, bem-me-quer.einho, grande-oficia- · 
lato, grão-mestrado, guarda-maria, pdra-que
diBta, santa-ftzal, em harmonia com bem-me
quer, grande oficial, grão-mestre, guarda-mor, 
pára-quedas, santa-fé, deve escrever-se : belo
horizontino, de Belo Horizonte; castelo-11ideme, 
de Castelo de Vide; espirito-santenae, de lilspf
rito Banto; Juiz-forano, de .Juia de Fora; ponte
limeme, de Ponte de Lima; porto-alegrenae, 
de Porto Alegre; aifo-tomense, de Bilo (ou B.) 
Tomé; vila-realense, de Vila Real. 

Convém observar, a propósito, que as 
locuções onomásticas (as quais diferem dos 
compostos onomásticos como quaisquer locuções 
diferem de quaisquer compostos, Isto é, por não 
constitulrem unidades sei:nAntlcas ou aderências 
de sentidos, mas conjuntos vocabulares . em que 
os respectivos cornponente11, apesar da associa
ção que formam, têm os seus sentidos individua
lizados) dispensam, sejam de que espécie forem, 
o uso do hlfen, sem prejulJ:o de este se manter 
em algum componente que já de si o possua: 
America do Sul, Beira Litoral, Gália Ciaalpina, 
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IrJanda cio Norte; Ooraçllo de Lello, D-61&w do 
Mew-D'4, ~t&CijlB Perfeito, Rainha Santa; etc. 
Estão assim em condições Iguais às de todas as 
locuções do vocabulário comum, as quais, a não 
ser que algum dos 11eWí componentes tenha 
hlfen (ao deu.a-dard, 4 queima-roupa~ etc.), 
Inteiramente dispensam este sinal, como se pode 
ver em exemplos de várias espécies: 

a) locuções substantivas: alma de c4ntaro, 
cabega de motim, cllo de guarda, criado de 
quarto, moço de r~cados, sala de lri/IUaa; 

b) loeuções adjectlvas: cor de ar;afrllo, co,. 
de cafl!I com leite, cor de "'nho (casos diferentes 
de cor -de-rosa, que não é locução, mas verda
deiro composto, por se ter tornado unidade 
semântica) : 

c) locuções pronominais : cada um, ele prd
PT'°. nda mesmoa, nda outroa, quem q"8r que 
a6Ja, uns aos ou troa; 

d) locuções adverbiais : 4 parte (note-se o 
11ubstanttvo aparte) de ma'8 (locução a que .11e 
contrapõe de menoa; note-se demais, advérbio, 
conjunção, etc . ), depo'8 de amanh4, em cima, 
por certo, po".' '8so; 

e) locuções prepositivas : aba~o de, acerca 
de, acima de, a fim de, a par de, 4 parte de, 
apesar de, aquando de, deba~o de, enquanto a, 
por baixo de, por cima de, quanto a; 

f) locuções conjuncionais: a f'm de que, ao 
passo que, contanto que, logo que, por coMe
gtdnte, ooto como. 

Base XXIX 

Emprega-se o hlfen em palavras formadas 
com prefixos de origem grega ou latina, ou 
com outros ·elementos análogos de origem grega 
(primitivamente adjectlvos) , quando convém não 
os aglutinar aos elementos Imediatos, por mo
tivo de clareza ou expressividade gráfica, por 
ser preciso evitar má leitura, ou por tal ou 
Ui,! prefixo ser acentuado gràflcamente. Assim o 
documentam os seguintes casos : 

1. • compostos formados com os prefixos 
contra, extra ( exceptuando-se extraordindrio) , 
'nfra, intra, supra e ultra, quando o segundo 
elemento tem vida à parte e começa por vogal, 
h, r ou s : contra-alm,rante, contra-harmónico, 
contra-regra, contra-senha,· extra-axtlar, extra
humano, eztra-reguZamentar, eztra-secuZar; 'n
f r a-axilar, infra-hepdtico, infra-renal, infra
som · · 'ntra-hepdtico, intra-ocular, intra-raqu'
d'6nÓ; suprà-axUar, supra-hepdtico, ~upra-renaZ, 
supr a-sensfoeZ; ultra-humano, uZtra-ocednico, 
uZtra-romdntico, ultra-som; 

2.•) compostos formados com os elementos 
de origem grega auto, neo, proto e pseudo, 
quando o segundo elemento tem vida à parte 
e começa por vogal, h, r ou s : auto-educll('llo 
auto-retrato, auto-sugettllo; neo-escoZdstico, 
neo-heZl!nico, neo-republ!cano, neo-socialiata; 
proto-árico, proto-histórico, proto-romdntico, 
proto-sulfureto; pseudo-apóstolo, pseudo-retJe
laçllo, pseudo-sdbio; 

a.•) compostos formados com os prefixos 
anti, arqu' e semi, quando o segundo elemento 
tem vida à parte e começa por h, i , r ou s: 
anti-higiénico, anti-ibérico, anti-religioso, anti
semUa; arqui, hipérbole, arqui-irmandade, ar
qu,-rab,no, arqui-secular; sem,-homem, •em'
·,nterl'lo, sem,-recta, semi-seltiagem; 

4.•) compostos formados com os prefixos 
ante, 8fltre e sobre, quando o segundo elemento 
tem vtda à parte e começa por ·11. : ante-hiatdrico; 
Bfltre-hoatti; sobre-humaftO; 

6.•) compostos formados com os prefixos 
hiper, inter e super, quando o segundo elemento 
tem a vida à parte e começa por h ou por um r 
que não se ltga fonêtlcamente ao .r anterior: 

h'j18r-humano; 'nter-1!.eUnico, 'nter-re8'ateme; 
auper-homem, 11upe7'-requ,ntado; 

6.•) compostos formados com os prefixos · 
ab,. ad e ob, quando o segundo elemento começa 
por um r que não se liga fonêtlcamente ao I> 
ou d anterior : ab-rogar; ad-renal; ob-reptfclo; 

7. •) compostos formados com o prefixo 
sub ou com o seu paralelo sob, quando o se
gundo elemento começa por b, por h (salvo se 
não tem vida autónoma: subastar, em vez de 
sub-haatar) ou por um r que não se liga fonê
tlcamente ao b anterior: sub-bibZiotecdrio, sub-
118pdtico, sub-rogar; sob-roda, sob-rojar; 

· 8. •) compostos formados com o prefixo 
circum, quando o segundo elemento começa por 
vogal, h, m ou n: oircum-ambiBflte, oircum
hospitaZar, oircum-murado, . circum-natJegaçllo; 

9. •) compostos formados· com o. prefixo 
co, quando este tem o sentido de "a par" e o 
segundo elemento tem vida autón.oma : co-autor, 
co-d,aleoto, co-herdeiro, co-proprietdrCo; 

· 10. •) compostos formados com os prefixos 
com e mal, quando o segundo elemento começa 
por vogal ou h: com-aluno; mal-atJBttturado, 
mal-h"morado; 

11.•) compostos formados com o elemento 
de origem grega pan, quando o segundo ele
mento . tem vida à parte e começa por vogal ou 
h · pan-americano, pan-american'8mo; pan-1!.ell!l-
nko, pan-heleniamo; · 

12. •) compostos formados com o prefixo 
bem, quando o segundo elemento começa por 
vogal ou h, ou então quando começa por con
soante, mas está em pertelUi. evidência de 1en
tldo : bem-atJBttturado, l>em-atient"rança, l>em
humorado; bem-criado, bem-fadado, bem-fa
eente, bem-f011er, bem-querente, bem-querer, 
bem-tJindo; 

13. •) compostos ·formados com o prefixo 
. sem, quando este mantém a pronúncia própria 
·e o segundo elemento tem vida· à parte : sem-
cerimdnw, sem-nvmero, sem-r011llo; . 

14.•) compostos formados com o prefixo firp, 
quando este tem o sentido de cessamento du 
estado anterior: ez-d,retor, ex-prime,ro-min'8-
tro, ex-re'; 

16.•) compostos .formados com os prefixos 
tJice e tJiao (salvo se o segundo elemento não 
tem vida à parte : tiicedómino), ou com os pre
fixos soto e aota, quando sinónimos desses: 
mce-aZmirante, tJice-cônBuZ, tiice-prlmeiro-min'8-
tro · wo-rei tiia:o -r einado, tJia:o-reinar ,· soto-ca
pit4o, soto:mestre, soto-piloto; sota-capitllo, 
sota-padrllo, sota-piloto ; 

16. •) compostos formados com prefixos que 
têm acentos gráficos. como all!m, aquém, pós 
(paralelo de pos), pré (paralelo de pre), pró 
(com o sentido de "a favor de"), recém : all!m
At14nttco, além-ar; aquém-Atldntico, aqul!m
fronteiras; pós-gZacidrio, p6B-soc;cttico; pré-his
tórico, pré-socrdtico; pró-brit4n1co, pró-germ4-
nico; recém-casado, recém-naacido. 

Baae XXX 

Emprega-se o hlfen no11 vocábulos termi
nados por sufixos de origem tupi-guarani que 
representam formas adjectivas, como açu, guaç11 
e mirim, quando o primeiro elemento acaba em 
vogal acentuada gràflcamente ou quando a pro
núncia exige a distinção gráfica dos dois ele
mentos : amoré•guaçu. anajd-mirim, andd-açu, 
capim-ll('u, Cearct-Minm. 

Baae XXXI 

Emprega-s.e o hlfen nas ligações da prepo
sição de às formas · mono1111iláblcas do presente 
do Indicativo do verbo hatJer: ,.,,.-de, hcta-de, 
hd-de' he'8-de, '"1o-4e. 
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Base XXXII Base XXXV 

:& o hl!en que se emprega, e não o trave1111Ao, 
para ligar duas ou mais palavras que ocaalonal
mente se combinam, formando não prôprlamente 
vocAbulos compostos, mas encadeamentos voca
bulares: a divisa L1berdade-lgualdade-Frater
nidade; a e11trada Rio de Janeiro-Petrópolis; 
o . desa/w de :i:adrea Jnglaterra-Franoa; o per
curso Ltaboa-Coimbra-P~rto. 

Base XXXIII 

it lnadmlnlvel o uilo do apóstrofo nas com
blnaçõell das preposições de e em com as for
mas do artigo definido, com formas pronQmlnals 
diversas e com formas adverbiais (exceptuado 
o que se estabelece. nas bases XXXV e XXXVI). 
Tais combinações do representadas: 

1.•) por uma só forma vocabular, se cons
tituem, de modo fixo, uniões perfeitas : 

a) do, da, dos, <l<i8; dele, dela, deles, de
las; deste, desta, destes, destas, disto; desse, 
dessa, desses, dessas, disso; daquele, daquela, 
daqueles, daquelas, daquilo; destoutro, destou
tra, de8toutros, de11toutras; dessoutro, dessou
tra, de88outro8, dessoutras; daqueloutro, daque
loutra, daqueloutro8, daqueloutras; daqui; dai; 
dali; dacola; donde; dantes <= "antigamente"); 

b) no, na, nos, nas; nele, nela, neles, ne
"las; neste, ne11ta, ne8tes, nestas, nisto; M88e, 
ne88a; ne11ses, nessas, nis110; naquele, naquela, 
naqueles, naquelas, naquilo; nestoutro, nestou
tra, nestoutros, nestoutras; neu01itro, "68BOu
tra, nessoutros, nessoutras; naqueloutro, na
queloutra, naqueloutros, naquel.outras; num, 
numa.1 ft.UM,, numas; noutro,, noutra, noutroa, 
flOUtras, n01itrem; nalgum, nalguma, nalguns, 
-nalgumas, nalg"41m, nalgo; 

2.•) por uma ou duas formas vocabulares, 
se não constituem, de. modo fixo, uniões per
feitas (apesar ' de serem correntes com e.11ta 
feição na promincla portuguesa) : de um, de 
uma, de uns, de umas, ou dum, duma, d"""• 
d"mas; de algum; de alguma, de alguna, de 
algumas, de algul!m, de algo, de algurea, de 
alhures, ou dalgum, dalguma, dalguna, dalgu
mas, dalg"41m, dalgo, dalgures, dalhures, de 
outro, de outra, de outros, de outras, de outrem, 
de outrora, .ou doutro, doutra, doutro8, doutras, 
doutrem, doutrora; de aq"41m ou daqU«!m, de 
aldm ou daldm; de entre ou dentre. 

De acordo com os exemplos deste 1lltlmo 
tipo, tanto se admite o uso da locução adver
bial de ora avante como do advérbio que repre
senta a contracção dos seus tr6a elementos: 
dof'tloonte. 

Relativamente às combinações da preposição 
em com formas articulares e pronominais, ob• 
serve-ae que legitimamente coexistem com elas, 
abonadas pela tradição da Llngua, construções 
em que esaa preposição se não combina com tais 
formas : em o =no, em um =num, em algum = nalgum, em outro = noutro, etc. 

Base XXXIV 

Quando a prepol!lção de se combina com as 
formas artlcµlares ou pronominais o, a, 011 e as, 
ou com quaisquer pronomes ou advérbios come
çados por vogal, mas acontece estarem essaa 
palavras Integradas em construções de Infini
tivo, não se emprega o apóstrofo nem se funde 
a preposição com a forma Imediata eacrevendo
se e.11tas duas separadamente : a fim de ele com
prender; apesar de nllo o ter tiillto; em tiirtude 
de 011 nos11os J1Gill serem bondosos; por causa 
de aqui e8tan111. 

Faz-se uso do apóstrofo para cindir gràfl
camente uma contracção ou aglutinação voca
bular, quando um elemento ou fracção respec
tiva pertence prôpriamente a um conjunto vo
cabular distinto : d"'Os Lusiadas-", d"'Os Ser
t(Je11"; n'"Os Lusiadas", n '"Os SertlJes"; pel"'Os 
Lusiadas", pel"'011 8ert(Je11". Nada obsta, con
tudo, a que estas escritas sejam substltuldas 
por empregos de preposições Integras, se o 
exigir razão especial de clareza, expressividade, 
ou ênfase: de "Os Lusfadas", em "Os Lusíadas", 
por "Os Lusfaclas", etc. 

A8 cisões Indicadas são análogas as dl11110-
luções gráficas que se fazem, embora sem 
emprego do apóstrofo, em combinações da pre
posição a com palavras pertencentes a conjun
tos vocabulares Imediatos ; a "A Reliquia", ·a 
"08 Lusfadas': (exemplos : e:i:pres8lJe8 empres
tadas a "A Reliquia"; recorro a "Os Lusfadas"). 
Em tais casos, como é óbvio, entende-se que a 
dissolução gráfica nunca impede na leitura a 
combinação fonétlea: a A = 4, a Os= aos, etc. 

Base XXXVI 

Pode cindir-se por melo do apóstrofo uma 
contracção ou aglutinação vocabular, quando 
um elemento ou fracção respectiva é forma pro
nominal e se lhe quer dar realce com o uso da 
maiúscula (veja-se a base XLV): d'Ble, n'Ble, 
d'Aquele, n'Aquele, d'O, n'O pel'O, m'O, t'O, 
111'0, casos em que a segunda parte, forma 
masculina, é aplicável a Deus, a Jesus, etc.; 
d' Bla, n' Bla, d' Aquela, n' Aquela, d' A, n' A, 
pel' A, m' A, t' A, Ili' A, ea.sol! em que a ·segunda 
parte, forma feminina, é aplicável à Mãe de 
Jesus, à Provldên,cla, etc. Exemplos frá.slcos : 
confiamo11 n' O que nos salvou; esse milagre re
velou-m'O; eatd n'Bla a nossa e11perafl{la; pug
nemos pel' A que d nossa padroeira. 

A semelhança das cisões Indicadas, pode 
dissolver-se .gràtlcamente, posto que l!em uso 
do apóstrofo, uma combinação da preposição a 
com uma forma pronominal realçada pela 
maiúscula: a O, a Aquele, a A, a Aquela (en
tendendo-se ti:ue a dissolução gráfica nunca 
Impede na leitura a combinação fonética: a 
O = ao,- a Aquele = àquele, etc.). Exemplos 
fráslcos: a O que tudo pode; a Aquela que noa 
protege. 

Base XXXVII 

Sempre que, no Interior de · uma palavra 
composta, se dá lnvarlàvelmente, tanto e.m Por
tugal como no Brasil , a elisão do e da prepo
sição de, emprega-se o apóstrofo : cobra-à'dgua, 
copo-d'dgua, (planta, etc.). galinlla-d'dgua, mlle
d'dgua, • Jl(lu-d'dgua, pau-d'alho, pau-d'arco. 
Dando-se, porém, o caso de essa el!llão ser· 
estranha à pronúncia .f.rasllelra e só se verifi
car na portuguel!a, o apóstrofo é dispensado, 
escrevendo-se a preposição em fornta Integra: . 
alfinete-de-ama, maçll-de-adllo, mllo-de-obra, pd
de-alferes. 

Obsetve-se que n'o primeiro caso (elisão 
Invariável) o emprego do apóstrofo dispensa o 
hlfen entre a preposição e o elemento Imediato. 

Base XXXVJll 

Emprega-se o ap6atrofo nas ligações das 
formas santo e santa a nomes do haglológlo, 
quando Importa representar a elisão das vogallil 
tinais o e a: Bant' Ana, Bant' lago, etc . lt, pois, 
correcto escrever: Cal(Jada de Bant' Ana, Rua 
de Bant'A-na; culto de Bant'Jago, Ordem de 
Bant'Jago. Mas, se as ligações deste género, 
como é o caso destas mesmas Bant' Ana e 
Ba,nt'lago, se tornam perfeitas unidades mór
flcu, 11oldam-8e os dol11 elementos: · Fulano de 
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Santana, illwJu de Sanatana, Santana do Par· 
na,ba; ll'ulafto àe SanUago, ilha de Santlago, 
Santiago do Cadm. 

Em paralelo com a grafia Sant' Ana e con
géneres, emprega-se também o apóstrofo nas 

· ligações de duas formas antropontmlcas, quan
do é necessário Indicar que na primeira se elide 
um o final : Nun'Alvares, Pedr'Alvare11, Pe· 
dr' Banes . 

Note-se que nos casos referidos as escritas 
com apóstrofo, i.ndicatlvas de elisão, não Im
pedem, de modo algum, as escritas 11em após
trofo: Santa Ana, Nuno Alvarea, Pedro Alvares, 
etc. 

Base XXXIX 

Os nomes de raças, povos ou populações, 
qualquer que seja a sua modalidade, os nomes 
pertencentes ao calendário, com excepção . das 
designações dos dias da semana, escritas 111em
pre com minúscula, e os nomes de festas pú
blicas tradicionais, seja qual for o povo a que 
s e refiram, escrevem-se todos com maiúscula 
inicial, por constltulrem verdadeiras formas 
onomásticas. Exemplos : os Açonanos, 08 Ame
ricanos, 08 Braslleiros, os Cariocas, os H'8panos, 
08 L'8boetas, oa Louletanos, os Marcianos, 011 
Mato-Gr08SeMes, 011 Minhotos, 011 Murtoseiros, 
os Negros, os Portugueses, os Tupinambd8; 
Abril, Brumario, Elafebólion, Nissl2 ou Ni.ss(Jo, 
Outono, Primavera, Ramandl2 ou Ramaddo, Xe
bate; Carn,;wal (também nome do· calendário), 
Elafebólias, Lupercai8, SaturnaiB, Tesmofónas. 

. Relativamente a todos estes nomes, note-se 
que é Importante distinguir deles as formas 
que podem corresponder-lhes como nomes co
mulill e que, como tais, exigem o emprego ds 
minúscula inicial : muUos ameri cano&, qua'8quer 
portugueses, todos os brasilei ros; fevereiro 
(nome de uma ave ) , outonos (cereais que se 
semeiam no Outono) , primavera (nome de 
plantas). 

Note-se ainda que os nomes de raças, povos 
ou populações mantêm. a maiúscula Inicial, 
quando empregados, por metonlmla, no singu
lar : o Bras'1eiro = os BrasiZeiroa, o Mineiro = 
011 Mineiro11, o M'nhoto = 011 Minhotos, o Negro = os Negroa, o Portugu~s = os PortugU68e11, 
o Tupinambd = 011 TupinambdB. 

Base XL 

Escrevem-se com maiúscula Inicial os vo
cábulos que nomeiam pessoas de maneira vaga, 
fazendo as vezes de antropónimos, como Fulano 
Sicrano, Beltrano e respectivos femininos :' 
Fulano de tal; Fulana de tal; Fulano di8ae uma 
co'8a, Fulana outra; Fulano, Sicrano e Beltrano 
pensam do mesmo modo. Quando, porém, um 
destes vocábulos é sinónimo de individuo, su
Jeito, etc. , ou de formas femininas correspon
dentes, constituindo assim verdadeiro substan
tivo comum, já se não escreve com maiúscula, 
mq com minúscula : esse fulano ; aquela fu
lana; um fulano qualquer. 

Base XLI 

Os nomes d08 pontos cardeais e dos pontos 
colaterais, que geralmente se escrevem com 
minúscula Inicial , recebem , por excepçllo, e 
maiúscula, quando designam regiões: o· Norte 
do BraaiZ; oa mares do Sul; os p01Jo11 do Orien
te; as terras do Levante; o Ocidente europeu; 
o Noroe11te afncano; a linguagem do Norde11te. 

Baae XLII 

Escrevem-se com maiúscula Inicial os 11ubs
tantlvo11 que deelgnam altos conceitos pol1Uco11, 
nacionais ou religiosos, quando se empregam 

slntet1c8.mente, Isto é, com dispensa de quaia· 
quer qualificativos: o B11tado, o Im~no, o 
Naç(Jo; a Lb1gua, a Pdtrla, a Raça; a ll'IJ, a 
Igreja, a ReHgülo . Exemplos fráslcos: !Hmef(· 
ciou o Estado; foi grande cultor da L'ngtca; 
propagou a FIJ. 

Baae XLfII 

Escrevem-se com maiúscula inicial os nomes 
de ciências, ramos de ciências e artes. quando 
em especial designam disciplinas escolares ou 
quadros de estudos pedagôglcamente organiza• 
dos, Quer dizer : embora tais nomes se grafem 
geralmente com minúscula (anatomia, arquitec
tura, direito canónico, economia politica, e11· 
cultura, filologia romdnica, f'8ica geral, fonlJ· 
tica histórica, geografia, gZotologia, Zingu'8tica, 
medicina, música, pintura, qu(mica orgdnica, 
teologia, etc . ), recebem a maiúscula em casos 
como estes : doutorou-se em Direito; IJ aluno 
de Filologia Portuguesa; esta matriculado em 
CUnica Médica; frequenta as aulaa de Geografia 
Económica; obteve distinçifo na cadeira de ll'i
sica; terminou o curso de Pintura. 

Baae XLIV 

Escrevem-se com maiúsculas iniciais, nas 
citações, os tltulos e subtltulos de livros, de 
publicações periódicas e de produções artlsticas: 
O P7imo Basílio - Episódio Doméstico, Oa 
Sert/Jes, Serões Gramaticais; A Noite (nome de 
jornal), Diário Oficial, Revista Lusitana; O 
Desterrado (estátua de Soares doa Reis), O 
Guarani (ópe·ra de Carlos Gomes). Tranaf,gura· 
ç(io (quadro de Rafael) . No entanto, eiicrevem· 
se com minúsculas iniciais (ou minúscula exclu· 
slva,' se unlllteros) . sem prejulzo de haver sem
pre maiúscula na primeira palavra, os seguin
tes componentes de tltulos e subtltulos deste 
gé nero : 1. •) formas do artigo definido ou do 
pronome demonstrativo afim; 2.•) palavras ln• 
fl exlvas (preposições, advérbios, etc.). simples 
ou combinadas com as mesmas formas; 3.•) 
locuções relativas a qualquer categoria de pala
vras lnflexlvas e . combinadas ou não de modo 
idêntico. Exemplos dos três casos: Contra o 
Militar'8mo, Sóror Mariana, a Fre,ra Portu
guesa; A Morgadinha doa Canaviais - Cróft~ 
da Aldeia, Mil e Sei8centas Léguas pelo Atidtl· 
tico, Orar;llo aos Moços, Reflexões sobre a LMI- · 
gua Portuguesa, Voltareis, ó Cr'8tof ; Algumaa 
Palavraa a respeito de Púcaros em Portugal, 
A propósito de Pasteur, Viagem 4 roda da 
Paniónia. 

Base XLV 

AJJ formas pronominais referidas a enu: 
dades sagradas (Deus, Jesus, Maria, etc.) po
dem escrever-ae com maiúscula Inicial (ou 
maiúscula exclusiva, se unlllteras), quando há 
Intuito de lhes dar especial relevo (veja-se a 
base XXXVI) : dedicam-Lhe culto feruoroso; • 
Ela a nossa protectora; invocamo-Lo muitaa 
vetrl!"; veneramos O que no$ salvou. 

Por sua vez, devem conservàr a maiúscula. 
quando transcritas, as formas pronominais que 
pessoas de alta hierarquia referem a si mesmas 
e a que dão, segundo usos consagrados, esse 
realce grl!.!lco :• Eu, Nós, Noaao, etc. 

Baae XLVI 

Os nomes de cargos, postos ou dlgnldade11 
hierárquicas, sejam quais forem os resp~tlvos 
graWI, assim como os vocábulos que d esignam 
tltulos, qualquer que seja.a Importância destes, 
escrevem-se, em regra, com minúscula Inicial, 
ressalvada, claro está, a possibilidade d e em
prego da mai\Ílilcula em complementos que os 
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eapeclflquem : o arcebispo de Braga, o ccmBe
Zhe,ro F., o duque de Caziaa, o 'm.perador, o 
m.arqués àe Pombal, o patriarca ààB tndias, o 
presidente àa RepúbHca, o re' àe Inglaterra, o 
reitor da Universidade . Sem embargo, usa-se a 
maiúscula em quaisquer vocábulos deste género, 
1Je aaslm o exigem práticas oficiais (correspon
dência de funcionários com superiores hierár
quicos, assinatura de documentos por certaa 
altaa personalidades, etc.). ou se eles se encon
tram abrangidos por preceitos ortográficos es
peciais, como nos casos seguintes : Ao insigne 
Reitor da Universidade de.. . (Inicio de uma 
dedicatória : Reitor, em vez de reitor, por date
rência) ; Dom [ou D . ] Abade (Abade, com maiús
cula, por atracção gráfica da forma de trata
mento Dom) ; Senhor [ou Sr.] Professor [ou 
Prof.] (Professor, com maiúscula, por atracção 
gráfica de Senhor) ; Sua Excelência [ou S. Bx.•J 
o Prestàente da República (Presidente, com 
maiúscula, por atracção gráfica de Bua exce-. 
léncia). . 

. Os tltulos universitários . bacharel, doutor, 
licenciado e mestre, este último aplicado aos 
antigos graduados em Artes, escrevem-se, em 
atenção ao uso, com maiúscula Inicial, se se 
empregam abreviados e antepostos a nomes d e 
pessoaa (ao modo do que acontece éom a abre
viatura de padre: P.• António Vieira): o 
B.•• António àe bevedo, o Dr. Francl.Bco de 
C<J8tro , o L.•• Jo4o Franco Barreto, M.• Andrt! 
àe Resende. O mesmo se aplica, como é óbvio, 
às abrev!aturas das flexões respectlvaa : a 
Dr._• . .. , a L.'• . .. , os Drlf . ... , o3 L~ •o. •.. , 
<J8 Dr.'• ... , <J8 L.••• . . .• Reeealva-ee, no en
tanto, a posslbllldàde de todaa estas formas , 
mesmo escritas por extenso, levarem a maiús
cula, se porventura o exigirem preceitos parti
culares: Caro Doutor (numa carta) , caso em 
que a maiúscula resulta de deferência; Senho~ 
[ou Sr. ] Doutor, Senhor [ou Br.J Licenciado, 
caaos em que a maiúscula resulta d e atracção 
gráfica da forma de tratamento Senhor (notem
se as grafias com abreviação Integral : Sr. Dr., 
87'. L .••); Muaeu Bmológico do Doutor Leite de 
Vaaconcelos, caso em que a maiúscula é deter
minada pela natureza da combinação vocabular 
(nome de uma Instituição oficial). 

B<J8e XLVII 

As formas que ligam membros de compos
tos onomásticos ou elementos de locuções ono
másticas escrevem-se com minúscula Inicial (ou 
minúscula exclusiva, se uniliteras). desde que 
sejam : l.•) formas do artigo definido; 2.•) pa
lavras lntlexivas, simples ou combinadas com 
as mesmas formas, 3. •) locuções relativas a 
qualquer categoria de palavras inflexlvas e com
binadas ou não de modo Idêntico. Exemplos dos 
três casos : Entre-os-Rios (povoação de Portu
gal), Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes; Amé
rica do Norte, Entre Douro e Minho, Freixo de 
Espada d C'nta, Banto Andrê da Boràa do 
Campo, Rio Grande do Bul; Rossio ao sul do 
Tejo, Viana àe a par àe Alvito (ou Vfona a par 
àe Alvito). 

Esta norma é extenillva a quaisquer combi
nações de palavras que se escrevam com maiús
culas Iniciais (veja-se o que ficou expresso na 

. base XLIV, a propósito de Utulos e subtltulos 
de livros) . Exemplos: Festa àa Raça; Instituto 
para a Alta Cultura; República dos Estados 
Unidos do Br<J8il ; Rua do Ouvidor. 

Ba8e XLVIII 

A. divisão silábica, que em regra se faz 
pela IJOletração (a-ba-àe, bro-ma, oa-cho, lha-no, 
ma-lha, ma-nha, md-xi-mo, 6-ari·ào, ro-xo, tem
e), e na qual, por Isso. se não tem de atender 
aos elementos constitutivos do• vocabulos se
gundo a etimologia (a-ba-li-e-1Jar, 1»-1a-llÓ, de-

sa-pa-re-cer, di-aú-ri-co, e-x4-11i-me, hi-pe-ra
cú-81-co, '-1id·b,I, o-bo-val, au-bo-cu-lar, 8u-jle
rd-ci-ào), obedece a vários preceitos particula
res, que rigorosamente cumpre seguir, quando 
se tem de fazer em fim de linha. mediante o 
emprego do hlfen, a partição de uma palavra: 

1.• São lndlvlslvels no Interior de palavra 
tal como Inicialmente, e formam, portanto, 
silaba para a frente as sucessões de duas con
soantes que constituem perfeitos grupos, ou 
sejam (com excepção apenas de vários com
postos cujos prefixos terminam em b ou d : 
ab-lllegaçtio, ad- ll ligar, sub-l i lunar, etc., em 
vez de a-1 lblegaçllo, a~l ldligar, su-1 lblunar 
etc.) aquelas sucessões em que a primeira 
consoante é uma labial, · uma gutural, uma 
dental ou uma labiodental e a segunda um 
l ou um r : a-llbluç4o, cele-l lbrar, du-llplfoa
ç4o, re-flprimir; a- ll clamar, àe-llcreto, de-li 
glut'1;4o, re- llgrado;· a- lltlêtlco, cdte-l ldra, pe
rlme- lltro; a-1 lfluir, a- 1 lfricano, ne-1 lv rose. 

2.• São dlvlslvels no Interior de palavra as 
sucessões de duas consoantes que não cons
tituem propriamente g rupos (ainda que uma 
delas se não pronuncie ) e Igualmente as su
cessões de uma ressonância nasal e uma con
s oante : ab- ll dicar, adop-ll tar, amig- lldalite, 
Ed-l lgardo, fac- llto, ov-lltar, 8ec-lltor, sub-li 
por; ab-l laoluto, ac- llcllo, ad-llJectivo, adop- 11 
ç4o, af-llta, bet- ll samita, iP- llsilon, ob- !!v iar, 
des-1 lcer, dis-lciplina, flores - llcer, n<J8-l lcer, 
res- llcis4o, ac- llne, ad- l! mirável, Da(· llne, dia
frag- l!ma, drac- l!ma, ét-!lnico, rit-1 mo, s ub- li 
meter, am·l lnésico, ' n teram- llnense, bir- llreme, 
cor- llroer, pror-ll rogar, aa- llsegurar, Ms -11 
secular, 808-1!8egar, bisaex - llto, contex- llto, 
ex- 1 lcitar, atroz-1 lmente, capaz- jlmente, i'ttfe
li.z- 1 lm ente, am- llb'1;4o, desen -l luanar, en- 1! 
xame, man-1 lchu, M4n-l llio, etc. 

3. • As sucessões de mais de duas con
soantes ou de uma ressonànclà nasal e duaa 
ou mais consoantes são dlvlslvels por um de 
dois modos : se nelas entra um dos grupos que 
são lndlvlslvels (de a cordo com o preceito 1.• .), 
esse gn.ipo forma silaba para diante ficando 
a consoante ou consoantes que o precedem li 
g adas à silaba anterior; se nelaa não entra ne
nhum desses grupos, a divisão dá-se sempre 
antes d• última consoante, quer sejam todas 
pronunciadas, quer haja alguma que não soe. 
E x emplos dos dois caaos : cam-llbraia, ec- 11 
tlipse, em-llblema, ex-llplicar, in- llcluir, ins-1 1 
crio4o, suba-llcrever; trans-1 lgredir, aba-l lten
ç4o, antdrc-lltico, arc-ll tópo(te , disp- llnela, 
intera-l ltelar, lamb-l !dacismo, sols-lltfoial, Terp
llsicore, tungs- 1 ltênio. 

4.• As vogais consecutlva.s que não per
tencem a ditongos decrescentes (as que per
tencem a ditongos deste tipo nunca se separam : 
aH lroso, caàei- ll ra, instHltui, ora-llo4o, sacria
ll t4es, traves- llsões) podem, ee a primeira delas 
não é u precedido de g ou q, e mesmo que 
sejam Iguais. separar-se na escrita: ala-Ilude, 
dre- llaa, ca-llapeba, co-llordetwr do-Iler, flu-11 
iàea, perdo-llaa, vo-lloa. O mesmo se aplica 
aos casos de contiguidade de ditongos, Iguais ou 
diferentes, ou de ditongos e vogais: caH !ais, 
caHleis, ensai-1 loa, flu-1 liu . 

5.• As combinações gu e qu, em que o u 
se pronuncia, nunca se separam da vogal ou 
ditongo Imediato, do. mesmo modo que os 
digramas gu e qu (ne-l!gue, ne-llguei, pe~llque, 
pe- llque(), em ·que o . u se não pronuncia: 
d- llgua, ambf-llguo, averl-lluueis; longm-llquoa, 
lo-11 quae, quais-11 quer. 

6.• Quando se tem de partir uma palavra 
composta ou uma combinação de palavras em 
que há um hlfen ou mais, e a partição coincide 
com o final de um dos elementos ou membros, 
pode, por clareza grUlca, repettr-1Je o hlfen no 



LEIS E RESOLUCõES 

Inicio da linha·· imediata: ea:-11-alferes, · -S0-11 
-de-obra ou m4o-de·llobra, aerend-11·1os-emos 
ou serend-Zos-11-emoa, sub-li-rogar, "'ce-ll-almo
rat1te. 

Base XLIX 

O ponto.de Interrogação e o ponto de escla
mação apenas se empregam nas suas formas 
normais (? e !), comuns à escrita de grande 
mlmero de ldlomaa. Não se faz uso, portanto, 
das suaa formas Invertidas (.>.e i), para assi
nalar o Inicio de umw Interrogação ou de uma 
exclamação, sejam quais forem as dimensões 

. destas. · 

Base L 

Para ressalva de. direitos, cada qual poderâ 
manter a escrita que, por costume, adopte na 
assinatura do seu nome. 

Com o mesmo fim, pode manter-se a grafia 
original de quaisquer firmas comerciais, nomes 
de sociedades, marcas e tltulos que estejam 
Inscritos em registo público. 

Base LI 

Recomenda-se que os topónimos de llnguas 
estrangeiras se substituam, · tanto quanto pos
slvel, por formas vemãculas, quando estas se
jam antigas em português, ou quando entrem, 
ou poSBam entrar, no uso corrente. Exemplos: 
Anvers, substltuldo por Antuérpia; Berne; por 
Berna; Canterbu1'1/, por Cantudria; Cherbourg, 
por Oherburgo; Garonne, por Garona; Helainki~ 
por Hela(nquia; Jutzanct, por Jutl4ndia; Lou
vam, por Lovaina; Maina, por Mogúncóa; Mont
peZHer, por Mompilher; Mtlncheti, por Munique; 
Urich, por Zurique; etc. 

Lisboa, 25 de Setembro de 1945. - O presi
dente da Conferência: Julio Dantas. - A Dele
gação Brasileira: Pedro Calmon, presidente. -
Bu11 Bobeira Couto. ,.- Olegario Marianno. -
Josd ele Bd Nunes, rel~!or. - A Delegação Por
tuguesa: Gustavo Corjieoro Ba~, presidente. 
- Josd Maria de Queóros Velloso. - Luw tla 
Cunha Gonaalves. - Franctaco da Lua Rebelo 
Gonaalves, relator. 

DOCUMENTO N.• 3 

Protocolo de eticerramento da .Conferdncfa 
Ortogrdfica de L'8boa 

As Delegações Brasileira e Portuguesa, ao 
encettar os seus trabalhos, tendo em conside
ração que o objectlvo da Conferência se restrin
gia à eliminação, por mútuo acordo, das diver
gências existentes entre os vocabulãrlos · orto
grãflcos das duaa Academias, de 1940 e de 1943; 
mas atendendo, outrossim, a que as ctrcunstAn
clas lhes ofereceram o .ensejo de ·realizar em 
comum alguns actos complementares, no aentldo 
de facmtar as operações académicas conducentea 
à execução, nos dois palses de llngua portu
guesa, do estipulado na Convenção de 29 de 

. Dezembro de 1943, resolvem: 
1. • submeter aos respectivos Governos, para 

os efeitos que forem julgados convenientes, os 
seguintes documentos, dos quais consta que o 
objectlvo da C.onferêncla foi . plenamente atin
gido, adoptando-se critério unltãrlo, mediante . 
ajustamentos e concessões reciprocas, em todos 
os pontos de divergência verificados: · 

a) Instrumento do Acordo ortogn1flco de 
10 de Agosto último (doe. I); 

b) . l1111trumento complementar, de 25 de 
Setembro findo, que contém o desenvolytmento 
analltlco de cada uma daa 51 bases do Acordo, 
para mala perfeita compreensão e exempllfl· 
cação dos c&11os examinados e resolvidos 
(doe. II); 

• 2.• encaminhar às duas Academias as Mins
truçõell" para elaboração dos vocabulârlos de
correntes do Acordo, apresentadas pela Dele
gação Brasileira. jâ examinadas, discutidas e 
aprovadas pela Conferência ·em sessão de 2 do 
corrente (doe. III), a fim de que. as doutas 
Corporações, como 6 de sua competência, ee 
pronunciem sobre a,matérla, sem prejulzo do 
que foi preceituado no Instrumento de 10 de 
Agosto de 1945 e nas respectivas bases analltlcas 
de 25 de Setembro (doe. I e II); 

3,v recomendar às duaa Academias, nos 
termos da resolução adoptada pela Conferência 
em sessão de 2 do corrente, a organização, com 
a posslvel brevidade, do Vocabulãrlo Ortogrãflco 
Resumido a que se referem os artigos 1 e II da 
primeira parte do Acordo de 10 de Agosto último, 
a um tempo Inventário das palavras bâslcas da 
llngua e prontuãrlo das alterações agora Intro
duzidas na escrita portuguesa unificada, com o 
fim de prover com urgência às necessidades do 
ensino, da Imprensa e das . repartições oficiais' 
de ambos os palses, até que as Academias dêem 
à estampa os seus vocabulârlos completos; 

4. • manifestar à Academia Brasllel~ de 
Letras o desejo, expresso pela Delegação Por
tuguesa, de que aquela Corporação tome a 
Iniciativa dos trabalhos do Vocabulârlo Resu
mido, com a colaboração da Academia daa Ciên
cias de Lisboa, mediante permuta de provas 
tlpogrã!lcas, atendendo a que a Delegação Bra
sllelra, durante a sua permanência· em Ll8boa, 
elaborou jâ um projecto do referido vocabulârlo, 
ae que foram presentes à Conferência algumas 
folhas; 

5. • expressar o seu voto no sentido de que 
o Instrumento do Acordo e as respectivas bases 
analltlcas (doe. I e II), cuja entrega se farã 
dlrectamente aos dois Governos, sejam publica
das ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil: 
, 6. • sugerir as vantagens da reunião, na 
cidade do Rio de Janeiro e na primeira oportu
nidade, de um Congresso da Llngua Portu-
guesa; · 

7.• preconizar o prosseguimento da colabo
ração Intima, permanente e diuturna das duaa 
.Academias em tudo quanto diga respeito l 
unidade ortogrãflca, ao esplendor Jlterârlo e à 
polltlca de expansão e prestlglo do Idioma. 

Lisboa e Paltclo da Academia, e~ 6 de 
Outubro de 1945. · 

O Presidente: 

JuHo Dantas. 

A Delegação Brasileira: 
Pecl1'o Calnion. · 
Bu11 B<bmro Coueo. 
Olegario Mananno. 
Josd de Sd Nune11. 

· A Delegação Portuguesa: 

Gustat10 Cordelro Ramos. 
Jos4 Maria de Qumros Vel1o110. 
Luta· da Cunha Gonaaltlea . 
Franciaco àa Ltus Rebelo Gonaalvea. 

(D. O • .,.... 30-6·946). 

. +: 

Deereto-lel n.• 8 'l'llil, de 21 de Janielro de 19441 

Cria D'8trlto11 no Departametito N aawnal de 
Obras de Saneamento e dd outras prOtlC
tl4flc(aa. 

O Presidente da Repõ.bllca, u1ando da atrl· 
bulçlo que lhe confere o utlg<>e 180 da Constl-
tu!c;ão. · 

DECRETA: 
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Art. 1. • P'lcam criados, no Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento, dois Distri
tos, com as denominações de Distrito de Minas 
Gerais e Dlstr:tto da Bahia, destinados a atender 
às obras a cargo do referido Departamento na
queles Estados. 

Art. 2.•. l A8 sedes dos novos Distritos serão, 
respectivamente, Juiz de Fora e Salvador, onde 
ae acham as obras de maior vulto já ali Inicia
das pelos correspondentes Núcleos de Estudos 
e Obras, criados por portarias mlnlstertals e ora 
~xtlntos em virtude dêste decreto-lei. ,, 

. Art . 3.• Ficam criadas, no~ Quad~ I -
Parte Permanente - do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, as seguintes funções gratifi
cadas : 

1 - Chefe de Distrito (D. N. O. S. -

Anua'8 
CrS 

Minas Gerais) . ..•. ; . . . . . . . • • • • 9 600,00 
1 - Chefe de Distrito (D. N. O. S. -

Bahia) . ................... , . .. . 9 600,00 
1 - Chefe de Turma de Obras (D. 

N. O. S. - Minas Gerais) . . . . . 6 400,00 
1 -·Chefe de Turma de Obras (D. N. 

O. S. - Bahia) . . .. . . .. .. .. .. .. . 5 
1 
400,00 

1 - Chefe de Turma Administrativa 
CD. N. O. S. - Minas Geralll) . 4 200,00 

l - Chefe de Turma Admlnllltratlva 
(D. N. O. S. - Bahia) . . . .. .. .. 4 200,00 

Art. 4.• Para atender A despesa decorrente 
do disposto no artigo 2. • dêste decreto-lei, fica 
aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas 
o crédito de Cr$ 38 400,00 (trinta e oito mil e 
quatrocentos cruzeiros). suplementar A Verba 1 
- PeBBoal - Consignação III - Vantagens -
Sub-consignação 09 - Funções gratificadas 04 
- Departamento de Administração 06 - Dl
Ylaão do PeSBoal - do anexo n. • 22 do Orça
mento Geral da República para o exerclclo 
de 1946. 

Art. 6.• O presente decreto-lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadu as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro. 21 de janeiro de 1948, 125. • 
da lndepend6ncla e 58. • da Repllbllca. 

JOS:t LINHARES. 
Ma'""'<IW Joppert da Siiva. 
J. Pire. do Rw. 

("'Diário Oficial" de 24-1-1946). 

ir 

Deel'flto·lel •· • 8 '7811 de !! de Janeiro de 19'8 · 

.Abre, ao M•t11'8tlno do Traba1ho, Itlàúatria e 
C°"""°"1, o m<Hto eape°'41 de CrS 40 000,00 
fHH'a ocorr'Bf' a du;peaa.a de magem e de re· 
pr886fttaodo de ""' delegado do BraaU A 
Otmf~ BoonOtnM:a Int~ai. 

O Presidente da Repllbllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, 

DECRETA: 
Art. 1.• Fica· aberto ao Ministério do Tra

balho, Indúatria e Comércio o crédito especial 
de Cr$ 40 000,00 (quarenta mil cruzeiros), para 
atender ao pagamento das vantagens (Pessoal) 
referentes à "Ajuda de Custo" (Cr$ 10 000,00) 
e "Gratificação de representação" (Cr$ 30 000,00). 
a que faz jus o extranumerárlo contratado do 
Departamento •Naclonal de Indllstrla e Comér
cio , Rõmulo Barreto Almeida. designado para, 
como representante do govêrno, Integrar a dele-

gação do Brasil à Conferência l!lcottõmica Inter
nacional realizada nos Estados Unidos da Amé· 
rica, em novembro de 1944. 

Art. 2. • :ltste decreto-lei entrará em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. 8. • Revogam-se as disposições em con
trl1rlo. 

Rio de Janeiro, ·22 de janeiro de 1948, 125.• 
da Independência e 58.• da Repdbllca. 

JOS:t J,.INHARES. 
R. Came•n> de MenàOtJCa. 
J. P'rea ão Rfo. 

("Diário Oficial" de 24-1-1948). 

-te 

Deereto-Iel n.º 9 285, de 24 de maio de 19'l6 . 

.Abre ao Conselho àe ,m,gr~ao e Oo1onwaq{Jo o 
cr4àito especial de Cr$ 500 000,00, pata des
pesas com o fomento da. •m•graodo e com 
o encam•nhamento àe im•.unmtea. 

O Presidente da Repdbllca, usando da atrl
bulcã.o que lhe confere o artigo 180 da Con11-
utulção, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Fica aberto ao Conselho de Iml• 
grat;ão e Colonlzacão o crédito especial de qul· 
nhentos mil cruzeiros (Cr$ 600 000,00), que seri 
automàtlcamente registrado e dlstrlbuldo pelo 
Tribunal de Contas ao Tesouro Nacional, para 
atender a despesas de quàlquer natureza (Ser
viços e Encargos) com o tomento da lmlgracão 
e com o encaminhamento de lmlgrant~. 

Art. 2. o - O . crédito de que trata o artigo 
anterior flcari., no Banco do Brasil S. A., l 
disposição do presidente do Co!Ulelho de lml· 
gração e Colontzacão. que preatari contas das 
deapeau realizadas ao Presidente da Repllbllca. 

Art. a.o - !late decreto-lei entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. '·º - Revogam-ae as dlsposlcões em 
contdrlo. 

Rio-de-Janeiro, 24 de maio de 1946, 126.º 
da Independ6ncla e 58.º da Rep-0.bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Gaatilo V4<HooL 

"D!j,rto Oficial" de 27·5-946. 

D~reto-lel n. o 9 l!ll!, de !'l' de maio de ~9'8 

Abre ao M•t11wtlrlo da ViaDilo e Obras PiibHcae 
o cr'àito esSHJc'al de Cr$ 1 000 000,00, para 
atender A.a despeaaa com a B111&t1'40 ão Oon
D'l"UBO Poatal daa . .AmhWa.a e Bapanha. 

O Presidente da Rep-0.bllca, usando da atrl· 
bulei.o que lhe confere o artigo 180 da Cons
tituição, 

DECRETA: 

Art. l.º - Fica aberto ao Ministério da 
Viação e Obras Públicas o crédito especial de 
um mllhã.o de cruzeiros (Cr$ 1 000 000,00), para 
atender às despesas (Servicos e Encargos) com 
a realização, no Rio-de-Janeiro, em 1948, da 
Reunião do Congresso Postal das Américas e 
Espanha. 
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Art. 2.o - 2ste decreto-lei entran\ em vi
gor na data de sua publlcacll.o . 

Art. a.o - Revogam-se as dlspoalcões em 
contrário. 

Rio-de-Janeiro, 2J de maio de 1946, 126.º 
da Independência e 58.º da RepO.bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Lufa Auguato da 8'111a V'6ira. 
Gaat4o Vfdfgal. 

" DIArlo Oficial" de · 29-5-946. 

Decreto-lei n .0 9 294, de 2'1 de maio de 1948 

Baclarece d'8positf110 do Decreto-lef "· • B 904, 
de 14 de Janeiro de 1946, que dfap/Je aõbre 
a reorganú:aç4o do Departanwnto NaCtotsal 
de Portos, Rws e Canafa . 

O Presidente da RepO.bllca, usando da atrl· 
bulcllo que lhe confere o artigo 180 da Cons
tltulcllo, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - O crédito de trezentos e trinta 
e nove mil cruzeiros (Cr$ 339 000,00) a que se 
refere o artigo 9.º do Decreto-lei n,o 8 9(K, de 
24 dê Janeiro de 1946 é suplementar às seguin
tes dotações do Anexo n.o 22 - Ministério da 
Vlacão e Obras P\1bllcas - do O~amento 
Geral da RepO.bllca para o exerclclo de UM8 
(Decreto-lei n.o 8 496, de 28 de dezembro de 
1945) : 

VERBA 1 - PESSOAL 

Consfgnaçllo 1 - Pesaoal Permaft6nte 

Subconslgna<:ll.o 01 - Pessoal 
Permanente: 

81 - Quadro I . • . . . . . • . . • . . . . CrS 162 000,00 

Consfgnaollo 111 - Vat1tagens 

Subconslgnacllo . 09 - Funcõea 
Gratlflcada.í: 

04 - Departamento de Adml
nl.ltracllo 

06 - Divisão do Pe8110al CrS 1'17 000,00 

Art. 2.0 - it:ste decreto-lei entrari em 
vteor na data de. sua publlca.cllo. 

Art. s.o - Revogam-se as dlaposlcõea em 
contrirlo. 

Rio-de-Janeiro , 27 de maio de 1948; 126.• 
da Independência e 118.o da Rep\lbllca . 

EURICO G. DUTRA. 
Lu'8 Aunueto da Silva V«eira . 
GaaUo ll'~fgal. 

"DIJ.rlo Oficial" de 29-5-948. 

~ 

Decreto-lei n.• 9 SZS, de 8 de Janho de 1948 

DfapOe sõbre a equfparacllo àa Ut1fversfdade do 
Para~d e aprova os respectivos Bstatutos. 

O Presidente da RepO.bllca, usando da atil
bulcll.o que lhe confere o artigo 180 da Collll
tltulclo. e considerando o dlapoato no Decreto 
n.º 24 279, de 12 de maio de ll!H. 

DECRETA: 

Àrtlgo O.nico - Ficam concedidas· as rega
lias de universidade livre equiparada à Uni
versidade do Paraná e aprovados seus Esta
tutos, que com êste baixam, assinados pelo 
ministro de ,Estado da Educacllo e Saúde. 

Rio-de-Janeiro, 8 de junho de 1946, 126.º 
da Indell4:ndêncla e 68.º da RepO.bUca. 

EURICO G. DUTRA. 
Brne11to de Bousa t'ampoe. 

"Diário Oficial" · 12-6-946. 

Decreto-lei n. o 9 SM, de lS de Janbo de 1948 

.ll'uftda o Instituto Braeile(ro de Bducaç4o, OUA
cia e Cultura. 

O Presidente da RepO.bllca, usando da atrl• 
bulcllo que lhe confere o artigo 180 da Cona
tltulcllo e em cumprimento da Convencllo que 
criou uma Organização Educativa, Cientifica 
e Cultural das Na<:õee Unidas, aprovada pelo 
Decreto-lei n.o 9 290, de .24 de maio de 1948, 

DECRETA: 

Art . l .º ...... Fica criado o Instituto Bras1-
lelro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). 
como organismo de cooperação para aseoclar 
os principais grupos nacionais que se lnte
reBSem pelos problemas de educa.cllo e da 
pesquisa cientifica e cultural. 

Art. a.o - O Inatltuto Br881lelro de E4u
ca.cllo. Ciência e Cultura seri admtnl.ltrado por 
uma Diretoria e um Conselho Deliberativo. 

f 1.0 - A Diretoria e o Conselho Delibe
rativo serio eleitos pela Auembléla Geral, 
constltulda por delesados do Govêrno e dOll 
diversos &'rupos oaclonal.I referidos no art. Lº. 

1 2. 0 ...., Os delesados do Govtrno, em 
no.mero de :ao, aerlo deelgnad.oa, de 8 em S 
anos, por decreto. 

Art. a.o - O In1tttuto teri sede no Rio
de-Janeiro e goaari de personalidade jurldlca 
própria. 

Art. 4.º - Q ministro de Estado das Re
lacõea Exteriores promoverA a execuclo do 
preaeote decreto-lei. 

Art. 6.9 - t:ate decreto-lei entrará em 
vigor na data de sua publlcaclo. revo&'&daa 
as dlspo1lcõea em contrirlo. 

Rlo-de-J•nelro. 18 de junho de 11M6, 126.º 
da Independ•ncla e 118.º da RepO.bllca. 

EURICO G . DUTRA. 
Jo(lo Neves da Jl'ontouf'O. 
anieato de Sousa Campas. 

"Dl'rlo Ottolal" de 115-8-946. 
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Decreto-lei n.•,. 9 856, de lS de Junho de 1944 

Ona, "° .lfüdatmo da Marinha, a D4~tona de 
Hidrografia e Na1Jegaçllo 

O Presidente da Repõbllca, usando da atri· 
bulçlo que lhe confere o artigo 180 da Cons
tltulcão, 

DECRETA: 

· Art. 1.º Fica criada, no Ministério da 
Marinha, a Diretoria de Hidrografia e Na
vegacão. • 

Art. 3.º - Fica extinta a Diretoria de Na· 
vegacão da Marinha. 

Art. · 8. 0 - lllste decreto-lei entrara em 
vigor na data de sua publtcacão, revogadas 
as disposições em contrirlo. 

Rio-de-Janeiro, 18 de junho de 1946, 126.º 
da Independência e 58.º da Repdbllca. 

EURICO G . DUTRA. 
Joa~ Maria Ne,1Ja. 

"Dlé.rlo Oficial " de 16-6-946. 

Decretos 

Deereto n.º 20 488, de 24 de Janeiro de 1946 

Apro1ia o Reg,mento do Departa'Pento Nac(ona1 
de Obras de Saneamento (D. N. O. 8.] do 
M'niatmo da V'açllo e Obras Púb1was. 

O Presidente da República, usando da atrl· 
bu!cão que lhe confere o artigo 74, letra a, da 
Constltulcão. 

DECRETA: 

Ai"t. 1.0 - Fica aprovado o Regimento do 
Departamento Nacional de Obras ·de Sanea
mento (D.N.0.8 . ), que, assinado pelo mlnl8-
tro da Vlacão e Obraa Põbllcas, com este 

· baixa. 
Art. 2.0 - O presente decreto ·entra em 

vigor na data de sua publlcacAo, revogadas 
as disposições em contrario. · 

Rio-de-Janeiro, 24 de janeiro de 1946, 126. 0 

da Independência e 58.º da Repllbllca. 

JOS:t LINHARES. 
Mauriclo Joppert da Bfü>a. 

Bestmeato do Departamento Naelonal ele Obra• 
de Saneamento, aprovado pelo Decreto 

n.• !O t88, de M de Janeiro de UMS · 

CAPfTULO 1 

Da f'naHdade 

Art. 1.0 - O Departamento Nacional de 
Obras de Sanea.mento (D . N . . O. S.) é um 
órglo subordinado diretamente ao ministro da . 
Vlacão e Obras Põbllcas e tem por finalidade 
promover, orientar, superintender, estudar, 
projetar, executar, fiscalizar e Instruir todos 
Oll · empreendimentos ou assuntos relativos a 
construcão, melhoramento e conservacão. mo
dtncacão e eiploracão de obras de sanea
mento e de defeaa contra Inundações. 

CAPfTULO II 

Da organwag4o 

Art . 2.0 - O D. N. 0. S. compõe-se ' dOB 
eeculntes órclos: 

a) Dlvlalo de Projetos (D. P.) 
b) Dlvtalo de Obraa (D. O.) 
c> Divido de Admlnlstraclo (D . .A..) 
d) Distritos. 

Art . a.o - O D. N. O. ·s. sera dirigido por 
um diretor geral padrão R, nomeado em. comls
llAo pelo Presidente da Repdbl!ca, escolhido 
dentre os engenheiros civis brasileiros possui· 
dores de comprovados conhecimentos e tiro· 
cinto em assuntos da especlallzacão do De· • 
partamen to . 

1 1. • - O diretor geral seré. auxiliado por: 
a) 2 Inspetores, padrão P, nomeados em 

comissão, e escollildos entre os engenheiros do 
Quadro I - Parte Permanente - do Ministé-
rio da Viação e Obras Públicas; · 

b) 1 assistente jurldlco, padrão L; 
c) 1 secretário, escolhido entre os !unelo

né.rlos. 
1 2. 0 - Cada diretor de Dlvlalo será au

xiliado por um secretário por Ale designado. 

Art. 4. 0 - Por conveniência do serviço, 
p0deré. o diretor geral criar Residências, su
bordinadas a éle próprio ou a algum dos Dis
tritos , e extingui-las à medida das necessida
des . As Residências terão car•ter temponrio 
e destinar-se-lo a eiecutar estudos ou obras 
cujo vulto e duracão não Justifiquem a crlacão 
de um Dtstrlto. 

CAPfTULO IIl 

D~ organwagllo e da8 atrlbu~aea àoa 
órgao. competimtea 

SECCAO 1 

DaD.'P. 

Art. 6. 0 - A Divisão de 
0

Projetoa (D.P.) 
compreende: 

a) Seccão de Hldraullca (8. H.); 
b) . Seccão de Estruturas (S. E.); 
c) Seccão de Documentação (8. D.). 

Art. 8.º - À D . P . oompete: 

a) Superintender, coordenar e orientar os 
trabalhos das Secções que Integram a Divisão; 

b) Dar parecer llÕbre projetos de obras 
de saneamento submetido& à apreclacão do 
D . N. O. S.; 

c) Organizar as bases gerais para os orça
mentos du obras a executar; 

d) Organizar os planos gerais de traba
lhos do D. N. O. S.; 

e) Organizar as Instruções que dever&o ·aer 
obaervadu nos trabalhos técnl"o• do D. N. 
O . 8., quer de campo, quer de eacrltdrio; 
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f) Adotar, dentro de suaa atrtbulcõe.9, tô
das as medldaa necessàrlaa ao bom êxito dos 
trabalhos do D. N. O. S.. submetendo-as a 
aprovacão superior sempre que necessl.rlo; 

g) Informar sôbre 08 pedidos dç afora
mt.rito dos terrenos· de marinha e dos ~eserva
dos à servidão pdbllca, tendo em vista as con
sequências de sua concessão. em face das neces
sidades presentes e futuras das obras de. aa
neamento; 

h) Elaborar as Instruções para concor
rências. e exped Ir os respectivos convites. 

Art. 7.• - À S. H. compete: 
a) Estudar, projetar e orçar tôdas as 

obras hldrá.ullcas necessárias aos trabalhos afe
tos ao D. N. O. S.; 

b) Preparar Instruções de serviços para 
trabalhos de campo; · 

c) Coordenar e avaliar as observações hi
drológicas e meteorológicas referentes àa ba
cias hldro&'rá.fl.cas a serem melhoradu. 

Art . 8.• - À B. E. compete: 
a) Estudar, projetar e orçar tôdas as es

truturaa necessá.rlas aos trabalhos afetos ao 
D. N. O. S.; 

b) Preparar lnstruçõés de serviço para 
trabalhos de campo; 

c) Preparar normas para execução dos ser
viços de construção de estruturas. 

Art . 9.• - À S. D. compete : 
a) Guardar e arquivar plantas, projetos, 

desenhos, memórias justificativas, boletins de 
Informações e cadernetas de campo; 

b) Manter e dirigir um · gabinete fotográ.
flco e hellográ.!lco; 

c) Manter e dirigir a blbllóteca do D. N. 
O . S . ; 

d) ;Manter um contrôle clnematográ.flco 
das obras em execução; 

e) Coordenar, editar e distribuir o bole
tim técnico do D. N . .O· S.; 

f) Divulgar as atividades do . D.N.O.S.; 
g) Organizar e manter em dia os .catálo

gos necessá.rlos aos serviços do D. N. O. B.; 
h) Coligir . dados e documentos relativos 

aos trabalhos do D. N. O. S. ou que a êle 
Interessem. 

SECÇÃO II 

·vaD. o. 
Art . 10 - A Dlvlsll,o de Obras (D. O.) 

compreende : 
a) Seccão de Aparelhagem (S . A . ); 
b) Secção de Contrôle (S .. C.). 

Art. 11 - À D. o. compete : 
a) superintender, coordenar e ()rlentar 08 

trabalhos das secções que Integram a Divisão; 
b) acompanhar e fiscalizar as obras em 

execução ; 
c) reunir e coordenar elementos experi

mentais para novos projetos de obras de sa
neamento e providenciar Pira corrigir em tem
po u falhas ou defeitos que a prá.tlca por
ventura der a conhecer; 

d) examinar e verificar os boletins de 
medição, em face dos contratos; 

e) preparar a revisão, quando oportuna, 
das tabelas de preços para a execução de ser
vlço11 ; 

f) controlar a aparelhagem de obras per
tencentes .ou cdnflada ao D. N. O. S.; 

-9-

g) adotar, dentro de suas atrlbulçÕe.9, tô
das as medidas necessárias ao bom êxito dos 
trabalhos do D . N . O. s .. submetendo-as a 
aprovação superior sempre que necessário; 

h) minutar a parte técnica dos contratos 
de obras . 

Art. 12 - À S. A. compete : 

a) promover a aquisição de totlo o &JIBl"&
lhamento mecânico para obras e transporte, 
necessário aos trabalhos do D. N. O. B.; 

b) promover e fiscalizar a reparação dos 
velculos e de todo o equipamento mecânico 
pertencente ou cedido ao D. N . O. S . ; 

C') fiscalizar a conservação e a utilização 
das máquinas e veiculo& em uso, realizando 
para êsse fim vistorias periódicas, ou quando 
necessá.rlas nos próprios locais de trabalho; 

d) preparar Instruções para operação e 
conservação das máquinas e velculos; 

e) organizar e manter atualizado o Inven
tário de tôdas as má.quinas e velculos do D . N. 
O. S., com as Indicações das suas caracterts
tlcas essenciais; 

f) acompanhar a movimentação, a produ
ção, a despesa e a depreciação do equipamen
to do D. N. O. S.; 

g) lavrar <;>s têrmós de ceesão. permuta. 
arrendamento, alienação, baixa, recebimento e 
restituição do equipamento do D . N. O. S.; 

h) promover a pad·ronlzação e o aperfei
çoamento progressivo do equipamento do D. 
N. O. S.; 

1) manter um arquivo especializado de ca
tll.logos de equlpamentoe. 

Art. 18 - À S. C. compete: 
a) controlar o custeio geral dos trabalh011 

a cargo do D. N. O. S.; 
b) preparar boletins e grll.flcos · estatla

tlcos; 
c) manter atualizado• qs gráficos - de an

damento dos serviços; 
d) organizar ·a estatlstlca geral das obras; 
e) manter o contrôle estatlatleo do lndlce 

de valorização das terraa e propriedades bene
ficiadas pelas obras do D . N . . . O. S .. bem 
como. dos consequentes aumentos de população 
e redução da mortalidade ; 

f) manter um contrôle estatlatlco de or-
. dem econômica, tendo em vista o estabeleci
mento de .relações entre as despesas de cons
trução e conservação das obras e o aumento 
de produção e arrecadação consequentes dos 
melhoramentos empreendidos; 

g) verificar os boletins de medição em 
face doa contratos correspondentes. 

SECÇÃO III 

Da D. A. 

Art. 14 - À Divisão de Administração (D. 
A . ) compreende:· 

a) Secção de Pesaoal (8'. P.) : 
b) Secção do Material (S. M.); 
c) Secção de Comunicações (8 . Cm.); 
d) Secção Financeira (S. F.) ; 
e) Secção Secção Médica (S. Md.) . 

Art . 16 - À D . A . compete : 
a) superintender, coordenar . e orientar os 

traball;10s das secções que Integram a Divisão; 
b) organizar as propostas do orçamento, 

tomando por base o programa aprovado pelo 
diretor geral; 
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e) preparár o expediente relativo a alte
r-..;ões orçamentárias ou à abertura de cré
dltoa suplementares, extraorlnárlos ou especlal11 
que se tornarem necesl!lârioe: 

d) propor providências para as desapro
prlaçõea julgadas necessárias: 

e) passar certldõe11 referentes às atlvida
déS do D. N. O. s .. quando autorizada pelo 
diretor geral. 

Art. 16 - A S. P . compete: 
a) encaminhar à Divisão do Pessoal (D. 

P. V.) do Departamento de Administração do 
Ministério da Viação e Obras Plibllcas, devi
damente lnetruldos, os processos dos servidores 
em exerctclo no.D. N. O. S. : 

b) manter atualizado o ementárlo da le
glslat;Ao e dos atos referentes a pessoal: 

c) manter atualizados os fichários e regis
tros relativos aos servidores em exerctclo no 
D. N. O. S.; 

d) controlar a freqüência dos s.ervidC>res 
em exerctclo no D. N. O. S.; remetendo à 
D. p; V. na época própria o boletim de fre- . 
qüêncla correspondente; 

e) coligir os elementos necessários ao pre
paro da proposta orçámentárla do D. N. O. S., 
na parte relativa a pessoal; 

f) organizar as tabelas de pe11&oal para os 
diferentes órgãos do D. N. O. S. : 

g) promover a publicação do boletim do 
pessoal do D. N. O. S.; 

h) processar e pagar as fôlhas de pessoal, 
sempre que êlltes encargos não forem come
tidos a outro11 órgãos. 

Art. 17 - A S. M. compete: 

a) promover a aquisição do material per
manente e de consumo necessário aos trabalhos 
do D. N. O. S.; excetua-se o equipamento 
mecânico e de transporte; 

b) receber, guardar e distribuir o mate~ 
ria! pelos diversos órgãos do D. N. O. S.: 

c) . manter em dia a escrlturat;ão do movi-
mento de material de consumo; 1 

d) lavrar têrmos de ceB11ão, permuta, ar
rendamento, alienação, baixa, recebimento e 
restituição doe materiais a seu cargo; 

e) Coligir os elementos necesl!lârlos ao pre
paro da proposta orçamentária do D. N. O. S. 
na parte relativa ao. material; 

O promover a reparação e substituição de 
inaterial; 

g) manter em dia o Inventário dos bens do 
D. N . O. S., excetuado o equipamento mecã" 
nico e de transporte; 

h) proceder ao balanço anual dos bens do 
D. N. O. S.; 

1) realizar, quando necesl!lârio, concorrên
c:ias e coletas de preços para a aquisição de 
materiais. 

Art. 18 - A S. Cm. compete: 

a) receber, registrar, distribuir, expedir 
e guardar a correspondência oficial e papéis re
lativos à atividade do D .. N. O. S., controlan
do o respectivo andamento: 

b) dirigir os trabalhos de protocolo e ar
quivo; 

c) atender às partes e prestar Informações 
eôbre o andamento e despacho& de papéis; 

d) superintender 011 serviços da Portaria 
por Intermédio do respectivo chefe; 

e) promover a publicação, no Dúirio Ofi
cial, dos atos e decisões relativas ao D. N. 
O. ,S. 

Art. 19 - AS. F. c0mpete: 
a) preparar as tabelas de distribuição de 

créditos; 
b) organizar, examinar, e relatar as pres

tações ~e contas, apresentadas pelos respon
sáveis, para julgamento superior: 

c) prC>ce811&r e pagar as contas de obras 
e ll\aterials, e fôlhae de pessoal, sempre que 
êlltes encargos não sejam cometl(l.os a outros 
órgãos; 

d) escriturar as verbas e de11pesas do D, 
N . O, S.; . 

e) extrair, conferir e legalizar gulas de re
colhimento, depósitos, cauções e restituições; 

f) extrair, nas épocas próprias, balancetes, 
demonstrações e balanços que devem ser aub
lnetldos às Repartições competentes. 

Art. 20 - A S. Md. éompete: 
a) Providenciar a posslvel assistência mé

dica, farmacêutl<;a e hospitalar, diretamente ou 
por Intermédio ' doe Institutos reepectlvoa, ao 
pessoal do D. N. O. S. : 

b) Proceder aos necessários exames de aa
nldade dos candidatos a admissão pelo Plano 
de Obras e Equlpa~entos. 

SECÇÃO IV 

Doa Distritos 

Art. 21 - Os Distritos (D) compreendem: 

a) Turma Técnica (T. T.) 
b) Turma Admlnh1tratlva (T. A.) 

Art. 22 - Aos Distritos compete : 

a) Representar o D. N. O. s., dentro dos 
limites de suas atribuições, junto aos governos 
dos Estados, Territórios e Munlclplos, aos em
preiteiros e tarefetros e ao público em geral, 

b) Proceder aos estudos neceBBárlos para 
conhecimento do regime dos cursos d'água, 
fazendo as precisas observações; 

c) Proceder aos estudos Indispensáveis ao 
conhecimento. das bacias hidrográficas; 

d)" Estudar o regime da costa, ná proximi
dade das barras, fazendo· observações de ma
ré, de ventos, de vagas e de correntes; 

e) Organizar e Instalar ·postos de obser
vações hldrop)uvlométricas; 

f) Levantar o cadastro Imobiliário da re
gião, enviando à D. O. os dados referentes aos 
valores atuais das propriedades e às 11uas va-
lorizações com as obras de saneamento; · 

g) Fiscalizar a execução dos trabalhos que 
lhe estil,o afetos e as concessões de acôrdo com 

·as Instruções superiores: 
h) Procurar melhorar as normas e pro

cessos de trabalho adotados, propondo ao dl~ 
retor geral as modificações que julgar conve
nientes; 

1) Comurlcar, semanalmente, ao diretor ge
ral, as principais ocorrências, acompanhadas de 
boletins com o andamento dos diferentes tra
balhos. de estudo11 e obras, e enviar, meneai• 
mente, a relação ge,ral da marcha dos traba
lhos, computada a devida apropriação de des
pesas; 

j) submeter à aprovação do diretor geral 
a tabela do pessoal necessário aos seWI traba
lhos, com a dealgnação do ndmero e diária de 
cada um, respeitadas as. Imposições legais: 

1) providenciar para que seja mantido 
sempre em dia o 1Jtvent4rlo doa bens sob sua 
responsabilidade; 
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m) zelar pela conservação de tOdas as 
obras, aparelhagem, materiais e Instalações a 
seu cargo, de acôrdo com as Instruções su
periores; 

n) fiscalizar a conservação dos cursos d'á
gua para que se mantenham nas condições 
de regime previsto; 

o) proibir o lançamento, nos cursos d'água 
sob sua jurisdição, de materiais que prejudi
quem sua conservação ou a salubridade re
gional; 

p) Intervir na execução de obras e Insta
lações Industriais que possam Influir no re• 
glme dos cursos d'água ou na salubridade da 
região, dando éOnheclmento Imediato ao diretor 
geral; 

q) fornecer Informações sõbre as possibi
lidades econõmlca.B da região; 

r) zelar pela fiel observância das leis, re
gulamentos e contratos, na parte que lhe com
pete; 

s) . organizar e remeter à D. o. os boletins 
de medição dos trabalhos executados; 

t) Informar o diretor geral sôbre os pedi
dos de aforamentos dos terrenos de marinha e 
dos reservados à servidão pública, tendo em 
vista as conseqüências de sua. conceBSão, em 
face das necessidades presentes e futuras das 
obras de saneamento, , 

Art. 23 - As Turmas Técnicas compete: 
a) estudos topo-hidrográficos, hldroló&"I· 

cos .• etc.; 
b) fiscalização e medição de obras; 
c) serviços técnicos de escritório; 
d) serviços de cadastro, estatlstlca e cus· 

telo. 
Art. 24 - As Turmas Administrativas com· 

pete: 
a) exercer nos Distritos, dentro de suas 

atrl bulções, funções correspondentes à.s das 
Secções de Pessoal, de Material, de Comunica
ções, Financeira e Médica. 

CAPITULO . IV 

Do pessoal e suas atribu'Í()ões 

Art. 25 - Ao diretor geral compete: 

a) orientar, dirigir, coordenar e fiscalizar 
tOdas as atividades do D. N. O. S.; 

b) representar o D. N. O. S. em suas 
relações externas; 

c) enviar ao ministro de Estado, a fim de 
sereni aprovados, os programas de trabalho do 
D. N. O. S. e fazer executar as obras cone
tantes de programas aprovados para determl· 
nado exerclclo; 

d) apresentar ao ministro de Estado o or· 
çamento da despesa para o exerctclo financeiro 
seguinte; • 

e) apresentar ao ministro de Estado, anu
almente, relatório dos trabalhos do D.N .O.S.; 

f) &BBlnar têrmos de ajuste para a 
execução de obras legalmente autorizadas; . 

g) promover, de · acõrdo com a legislação 
em vigor, a remoção ou destruição de obras 
ou serviços prejudiciais ao regime de cursos 
d'água e salubridade da região, quando os res
pectivos proprietários deixarem de atender à 
Intimação no prazo estipulado; · 

h) emitir parecer sõbre tôdas as questões 
técnicas e contratuais, referentes aos trabalhos 
afetos ao D. N. O. S., submetidas à aprecia
ção do gov~rno. 

1) informar sôbre os ·pedldos de aforamen
to de terreno no domlnlo fluvial da União, nas 
zonas onde se desenvolverem os trabalhos supe
rintendidos pelo D. N. O. S., tendo em vista 
as conseqüências de sua conceBBão, em face das 
necessidades presentes e futuras das obras de 
saneamento; 

j) propor ou admitir, e dispensar o J>N
soal, de acõrdo com a legislação em vigor; 

!) mandar passar certidões; 
m) baixar ou aprovar portaria, Instruções 

e ordens 'de serviço; 
n) determinar ou autorizar a execução de 

serviço fora da sede; 
o) propor ao ministro de Estado a :iomea

ção e a exoneração dos diretores de Divisão 
e Inspetores: 

p) designar e dispensar os ocupantes d&11 
funções gratificadas de secretário do diretor 
geral, chefes de Secção e chefes de Distrito: 

q) distribuir o pessoal do D. N. O. S. 
pelos seus vários órgãos; 

r) expedir boletins de merecimento dos 
funcionários a êle diretamente subordinados; 

s) elogiar o pessoal do D. N. O. S. e 
Impor-lhe penas disciplinares, Inclusive eus
pensão até 30 dias e representar ao ministro 
de Estado quando a penalidade não estiver na 
sua alçada; 

t) determinar a Instauração de processo 
administrativo; 

u) organizar e alterai" a escala de férias 
do · pe880al que lhe tõr diretamente subordl· 
nado; 

v) autorizar ' a aquisição de materiais e 
equipamentos; 

x) autorizar pagamentos dentro dos limi
tes dos respectivos créditos orçamentários e 
extra-orçamentArlos; 

z) delegar competência a funclonil.rlos do 
D. N. O. S. para exercer qualquer atribuição 
de sua alçada. 

Art. 26 - Aos Inspetores compete: 

a) coadjuvar o diretor geral no e,itudo de 
assuntos que por êste Íhe forem cometidos: 

b) Inspecionar os trabalhos do D. N. O. 
S. apresentando ao diretor geral relatório e 
sugestões sõbre o que lhes foi dado observar; 

c) proceder a estudos preliminares relati
vos aos problemas apresentados ao D. N . O. S. 

Art. 27 - Ao assistente jurldlco compete: 
a) prestar assistência jurldlca &OI! traba· 

lhos dos vários órgãos do D. N. O. S.: 
b) dar parecer sôbre Interpretação de. tex

tos legais e outros assuntos jurldlcos; 
c) dar forma legal a contratos e Ins

truções; 
d) opinar sõbre. desapropriações, Indeni

zações e aquisição de bens; 
e) opinar sôbre proceBSos administrativos 

e suas conseqüências jurldlcas: 
f) examinar o aspecto legal das questões 

relativas a acidentes no trabalho; 
g) manter sempre atualizado o ementárlo 

da legislação e jurisprudência referentes à ad-
ministração em geral. · 

Art. 28 - Aos secretários do diretor geral 
e dos diretores de Divisão compete: 

a) representá-los em reuniões e manifes
tações oficiais, quando autorizados; 

b) tratar com as partes Interessadas sôbre 
assuntos de serviço, encaminhando-as a quem 
de direito; 
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e) redigir a correspondência de seu dl· 
retor: 

d) éltercer outros encargos determinados 
i>elo seu d 1 retor. 

Art. 29 - Aos diretores de Dfvlsão com
iiete: 

a) orientar, dirigir e coordenar os traba· 
lhos a cargo da l:>lvllllo; 

b) designar e dispensar o seu secretArlo; 
e) propor ao diretor geral a dealgnacão e 

dispensa dos chefes de Secção; 
d) elogiar e Impor penas disciplinares, ln· 

cluslve a de suspensão até 15 dias e propor 
ao diretor geral a aplicação de penalidades que 
excederem de sua alçada; 

e) apresentar, anualmente, ao diretor ge
ral, o relatório das atividades da Divisão: 

f) organizar e alterar a escala de férias 
do peasoal de sua Divisão; 

g) expedir boletins de merecimento do pes
aoal de sua Divisão; 

h) autenticar certidões, plantas e outros 
documentos que exijam essa formalidade; 

1) enviar à D. A. o resumo do ponto do 
peMoal da Divisão; 
· j) movimentar o pessoal da Divisão de 
acôrdo com as conveniências do servfça. 

Art . 30 - Aos chefes de Secção compete: 
a) dirigir os trabalhos a cargo da Seccão; 
b) propor ao diretor da Divisão lnstru· 

cões e providências para orientação e execucão 
dos trabalhos da Seccão; 

c) apresentar anualmente ao diretor da 
Divisão o relatório das atividades da Seccão; 

d) elogiar e Impor penas disciplinares. de 
advertência e repreensão ao peasoal que lhe . 
fôr subordinado e propor ao diretor da Dlvl· 
são a apllcacão das que escaparem à sua al· 
çada. 

Art. 31. - Ao chefe da Portaria, que 1en\ 
designado pelo diretor geral, compete: 

a) abrir e fechar as portas do edlflclo; 
b) éuldar da segurança e asseio do D. N. 

O. S. , fiscalizando os auxiliares encarregados 
dêsses trabalhos; 

c) representar contra as Irregularidades 
cometidas pelos seus auxlllarea; 

d) estabelecer escalas de plantões: 
e) atender e dar lnformaeões às pessoas 

que tenham lnterêases a tratar no D. N. O. S . ; 
f) providenciar o hasteamento da Bandeira 

Nacional nos dias em que Isso fôr oficialmente 
determinado . 

Art. 32 - Aos chefes de Distrito compete: 
a) orientar, dirigir e coordenar os traba

lhos a cargo do Distrito; 
b) designar e dispensar os chefes de 

Turma; 
c) elogiar e Impor penas disciplinares ln· 

cluslve a de suspensão até 15 dias, e propor ao 
diretor geral a aplicação de penalidades que 
excederem de sua alçada; 

d) apresentar anualmente ao diretor geral 
o relatório das atividades do Distrito; 

e) admitir e dispensar o pessoal de obras, 
cfe aéôrdo com a tabela aprovada pelo diretor 
sera!: 

f) organizar e alterar a escala de férias 
do pessoal do Distrito; 

g) expedir boletins. de merecimento do 
peasoal do Distrito ; 

h) autenticar certidões, plantas e óutro1 
documentos que exijam essa formalidade; 

1) exercer os encargos que lhe torem 
cometidos por delegação do diretor geral: 

j) representar o Distrito, dentro dos li· 
mltes de suas atrlbulcões, em suas relações 
externas; 

1) movimentar o pessoal do Distrito de 
acõrdo com as c.onvenlênclas do serviço. 

Art. 33 - Aos chefes de Turma compete: 
a) exercer nos Distritos, d~ntro de suas 

atribuições, encargos correspondentes aos dos 
chefes de Seccão. 

Art. 34 - Aos servidores ·do D. N. O. S. 
sem funções especificadas neste Regimento com· 
pete executar os trabalhos que lhes forem de· 
terminados pelos seus superiores Imediato•. 

CAPtTULO V 

Da lotaçllo 

Art. 85 O D. N. O. S. terA a lotacão 
que fôr aprovada em decreto. 

ParAgrafo único - Além do pessoal cons• 
tante da lotação, o D . N . O. S. poden\ ter 
pessoal extranumen\rlo admitido na forma da 
legislação em vigor. 

CAPtTULO VI 

Do hordrCo 

Art. 36 ..:... O hon\rlo normal de trabalho 
será fixado pelo diretor geral, respeitado o 
m1mero de horas semanais ou mensais estabe
lecido para o Servlça Pôbllco Civil. 

Art. 37 - A freqüência do pessoal em 
trabalho fora das sedes será verlflcada por 
melo de boletins dh\rlos de produção, contro
lados pelo superior .Imediato. 

Art. 38 - O diretor getal, os diretores de 
Divisão, os inspetores e os chefes de Distrito 
não ficam sujeitos a ponto, devendo, porém, 
tanto quanto posslvel, observar o horArio fl· 
itado. 

CAPtTULO VII 

Daa subatHuíoões 

Art. 39 - Serão subsutuldos, automAtlca• 
mente, em suaá faltas ou Impedimentos oca· 
slonals, até 30 dias: 

a) o diretor geral, por Úm Inspetor ou 
diretor de Divisão de sua lndlcacão, designa
do pelo ministro de Estado da Vlacão e Obru 
Públicas; 

b) os diretores de Divisão, por um Ins
petor ou um dos chefes de Seccão, designado 
pelo diretor geral mediante lndlcacão dêsses 
diretores; 

c) chefes de J>lstrtto, pelos chefes das 
respectivas Turmas Técnicas; 

d) os chefes de Sec~ ou de Turma por 
um servidos designado pelo diretor de Divisão 
ou chefe de Distrito; 

e) o chefe da Portaria,. por um servidor 
designado pelo diretor da Divisão de Adml• 
nlstraçlo. 

Parágrafo llnlco - Haverl, sempre, aer
vldores prêvlamente deslcnados para as subi· 
Ututções de 9ue trata êste artl&'O, 
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CAPtTULO VIII CAP1TUi,o II 

I:Hapoaiç6es gerais Da organiaac4o 

Art. 40 - Os casos omissos ou duvldo11011 
que, na aplicação dêste Regimento, surgirem 
com respeito à organização Interna dos servi
ços, serão resolvldo11 pelo diretor geral. 

Art. 41 - Os demais casos omi1111os ou 
duvidosos, também referentes à aplicação dêste 
Regh~ento, serão resolvidos pelo ministro da 
Vlacão e Obras Públicas. 

Rio de .Janeiro, 24 de janeiro de 1946 . ...., 
Mauricio Joppert .eia Bilva. 

"Dlt.rlo Oficial" de 30-1-946. 

Decreto n. o 21 299, de 13 de · Jnnho de 1946 

.Aprova e manda executar o Regulamento para 
a D'retoria de Hidrografia e Naueoac4o, do 
M'niBt6rio àa Marinha. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 74, alinea a, 
da Constituição: 

RESOLVE : 
· Artigo llnlco. - Aprovar e mandar executar 

o Regulamento para a Diretoria de Hidrografia 
e Navegação. que a êste acompanha, assinado 
pelo vice-almirante .José Maria Nélva, ministro 
de Estado dos Negócios da Marinha, Interino. 

Rlo-de-.Janelro, 13 de junho de 1946, 125.0 

da Independ~ncla e 58.º da Repúbllc!J-· 

EURICO G . DUTRA. 
Jos6 Maria !feiua. 

Regulamento da Diretoria de Hidrografia e 
Navegaclo a que se refere o Deereto,n.• 21 Z99, 

de 13 de Junho de 1946 

CAPtTULO I 

Dos fim · 

Art. 1. • - A Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (D. H . N.), subordinada direta
mente ao ministro da Marinha, é o ór'gão da 
Administração Naval destinado à direção dQll 
Serviços de Hidrografia, Oceanografia, Nave
gação e Meteorologia Nàutlca. 

Art. 2.• - Ã Diretoria de Hidrografia e 
Navegação compete a exclusividade da constru
ção da Carta Marltlma do Brasil, cabendo-lhe 
Igualmente Indicar a locallzacão e as caracte
rlstlcas dos faróis e do balizamento, bem como 
divulgar tô!las as Informações que possam In
teressar à segurança !la navegação. 

Art. 3.º - Ã Diretoria de Hidrografia e 
Navegacão compete a representacão do govêrno 
do Brasil, junto ao Bureau Hldrogrãflco Inter
nacional e às repartições congêneres estrangei
ras, e a representação da Marinha, junto aos 
diversos Serviços Geogn!.tlcos Nacionais. 

Art. 4. o - A Diretoria de Hidrografia e 
:Navegação exercen!. suas atividades, tendo sem
pre em vista a orientação !lo Estado Mal.or da 
Armada e manterá estreita cooperação com as 
demais Diretorias, Serviços Navais, e com to,jos 
os Senlços Civis CQrrelatos. 

Art. 5.º - Para execução dos serviços a 
seu cargo, a D. H. N. "ten\ uma Diretoria 
com um Gablnele, uma vice-diretoria, um De
partamento de Hidrografia, um Departamento 
de Navegação e um Departamento de Admi
nistração. 

Paràgrafo único - Os Departamentos se
rão subdivididos em Divisões. 

Art. 6.º - As Divisões do Departamento 
de Hidrografia, serão as seguintes: 

·a) Divisão de Levantamentos; 
b) Divisão de Construção de Cartas; 

.:>· Divisão de Segurança da Navegação, e 
él). Divisão de Oceanografia e Meteorologia 

Nt.utlca. 
Art. 7.º - As Divisões do Departamento 

de Navegação, serão as seguintes: 
a) Divisão de Náutica; 
b) Divisão de Instrumentos Náuticos. 
Art. s.o - AS Divisões do Departamento 

de Admlnlstracão, serão as seguintes: 
a) Divisão de Pessoal (DA-1); 
b) Divisão de Manutenção (DA-2); 
c) Divisão de Intendência (DA-3). 
Art. 9. o - O diretor será auxiliado por 

um Conselho Técnico, constltuido pelos encar
regados dos Departamentos e das Divisões de 
Levantamentos, Segurança da Navegação e 
~Nlutlca, que estudan\ os assuntos técnicos a 
êle submetidos. 

Art. 10 - As Divisões serão subdivididas 
em Secções de acôrdo com as necessidades do 
serviço, na forma do Regimento Interno. 

CAPtTULO III 
Do pesaodi 

Art. 11 - O pe1soal da D. H. N., sen\ o 
seguinte: 

a) um diretor. oficial general, da ativa, 
do Corpo de Oficiais da Armada; 

b) um vice-diretor. oficial superior da ati
va, do Corpo . de Oficiais da Armada; 

c) três encarregados de Departamentos, 
oficias superiores, da ativa, do Corpo de Ofi
ciais da Armada; 

d) tantos oficiais quantos forem necessà
rlos aos serviços das Dlvls<'les e Secções; 
. e) um assistente do diretor, capitão de 

corveta ou capitão tenente, da ativa, do Corpo 
de Oficiais da Armada, e 

f) tantos auxiliares do C. P. S. A., fun
cionários e operàrlos civis, quanto forem ne-
cessários aos seus serviços. · 

Art. 12 - As nomeações e designações de 
pessoal para servir na D. H. N., processar
se-ão de acôrdo com as normas constantes da 
legislação em vigor. · 

Art. 13 - Os oficiais designados para en
carregados de Departamentos, Divisões e Sec
ções técnicas, deverão, de preferência, ser cur
sados em Hidrografia. 

CAPtTULO IV 

Di8poaiçôea gerala 

Art. 14 - Os navios_ hldrogrÀflcos ficarão 
diretamente subordinados à D. H. N. 

Art. 15 - Nas cartas, publlcacões e ins
trumentos oriundos da D. H. N .• deverà fi
gurar_ como sinal de aut,,ntlflcação, o sinete 
atualmente em uso. 



1132 BO:C..ETIM GEOGRAFICO 

Art. 16 - A !iscallzação do tráfego rádio, 
relativo a eml!H!ão dos avisos aos navegantes, 
bem como de todos os auxillos rádios à nave
gação, será da competência da D . H. N . 

Art. 17 - O diretor da D . H. N . subme
t e rá à aprovação do ministro da Marinha, 
dentro do prazo de 90 dias, a contar da pu
blicação do presente Regulamento, o Regi
mento Interno da Diretoria. 

CAPITULO V 

Disposições transitórias 

Art. 18 - O pessoal que atualmente exer
ce funções técnicas e administrativas nos Ser
' 'iços de Hidrografia e Navegação da extJnta 
Diretoria de Navegação, passará para a D. 
H. N. 

Art. 19 - O material utilizado na extinta 
Diretoria de Navegação, nos servlcos de Hldro
gra!la e Navegação, passará para a D. H. N. 

Art. 20 - Enquanto não !ôr baixado o 
Regimento Interno da D . H. N ., a !lm de nllo 
ser prejudicado o andamento normal dos ser
viços, o diretor de Hidrografia e Navegacão, 
expedirá as Instruções especiais necessArlas à 
adaptação das disposições contidas neste Re
gulamento. 

Art". 21 Revogam-se as dlspo11lcõe11 em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1946. 
Vice-Almirante José Maria Neiva, Ministro de 
Marinha, Interino. 

"Dlãrlo Oficial" de 15-6-9~. 

· ~ 

Atos diversos 

PBESID&NCJA BEPCBLICA 

SECRETARIA 

Circular n.0 12-46, em IS de Jonho de 1946 

Senhor ministro: 

Solicito a V. Excia., de ordem do Senhor 
"Presidente Ja República: 

a) quo designe a Comissão lnstltuida pelo 
art. 2.º do Decreto-lei n.o 9 010, de 21 de feve
reiro d~ 1946, a qual dever& ser constltulda. 
para cada uma das respectivas autarquias ou 
entidades· paraestatals, de três ou cinco mem
bros . no mãxlmo; 

b ) que marque prazo para a ultlmacão 
dos trabalhos, submetendo, até quinze dias 
após, o relatório conclusivo. com parecer. à 
apf"eclaçifo do Presidente da República; 

c> que recomende aos respectivos dirigen
tes que quaisquer alterações nos quadros do 
pessoal das entldade11 referidas na allnea a, 
com ou sem aumento de d t\spesa, sejam pro
postas, justificadamente, pelas respectivas ad
mlnlstraç!l'es ou conselhos, quando os houver, 
observado o disposto nas allneas a e b, in-fine 
e 1; 

d) que promova providências, a fim de que, 
dentro do prazo marcado, as entidades, que 
ainda não o fizeram, cumpram o disposto no 
Decreto-lei n .º 6 627, de 28 de maio de 1948, 
observadas as normas desta Circular; 

e) que esclareça seja observado, quanto 
às caixas econômicas, o disposto no Decreto-lei 
n. 0 8 466, de 26 de dezembro de 1946, às quais 
não se aplica esta Circular; e 

f) que declare aos presidentes das comia-
sões a que se refere a allnea a, que devem 
solic itar ao D. A . S. P., a designação de um 
servidor, para lhea prestar cooperação e assis
tência t écnica . 

Aproveltó a oportunidade para reiterar a 
V. F.,xa. os meus protestos de alta consideração 
e dl~tlnto aprêço. - Gabriel Montetro da Silva, 
Secretãrlo da Presidência. 

"Dlãrlo Oficial" de 12-6-~. 

~ 

Despachos do Sr. Prealdenie da Bep4bllca 

N.º 1 461-46 - Proposta feita pelo Prefeito 
de Santo Inácio, Estado da Bahia, no sentido 
de ser feita a tranl!ferêncla da sede daquele 
Muilfclplo , para Açuruã . - Aprovada, em 23 
de maio de 1946, exposlç!l.o de motivos no sen
tido de que seja o assunto submetido ao go
vêrno da Bahia, para que considere a adoção 
da providência em 1948. quando se proceder à 
revisão geral da divisão territorial do Estado. 

"Diá.rlo Oficial" de 12-6-946. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO 
SERVIÇO PCBLICO 

Exposlçlo de Motlvo11 JJ.º S18, de 26 de abril 
de 1946 

Determinou o Decreto-lei n .0 ,5 627, de 23 
de maio de 1948, que os Estados, Munlc!plos, 
Territórios, Prefeitura do Distrito Federal, au
tarquias .e órgãos paraestatals adotassem a 
classificação, nomenclatura e regime de salé.rlo · 
de cargos e funcões do Servlco Civil . Dlspôs o 
referido decreto-lei, outrossim, que tais enti
dades não poderiam atribuir aos seus empre
gados vencimento, remuneração ou ealé.rlo su
periores aos dos servidores civis da União, 
observada a Identidade, semelhanc;a ou equl
valêncla de funcões. 

2 . Para a execução de tais determlnac;õe11, 
eetatulu, a!nda, o Decreto-lei n.º 6 627 citado, 
que aquelas entidades deveriam promover Ime
diatas providências, articulando-se, para llll!O, 
com os órgãos próprios da Admlnlstracllo Fe
deral . 

3. Posteriormente, em despacho exarado 
na Exposlcllo de Motivos número 3 666, de 30 
de novembro de 1943, dêste Departamento, de
terminou o Sr. Presidente da Repúblléa que 
as entidades acima Indicadas lhe submetessem, 
por Intermédio dos Ministérios próprios, "u 
suas propostas de reorganização dos respectlvo11 
quadros de pessoal, para a observância do que 
dispõe o Decreto-lei n.o 6 627, de 28 de maio 
dêste ano". 

4 . A partir de janeiro do ano de 1944, êste 
Departamento, através da antiga Divisão d41 
Estudos, passou a examinar, e mesmo a ela-
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borar, dentro das determinações constantes do 
Decreto-lei n.o 5 527, os quadros de pessoal dos 
Estados, Territórios e autarquias. 

5. Grande parte do trabalho ficou conclui
da, sendo que, apenas, dois ou três Estados e 

· reduzido número de autarquias deixaram de 
enviar os seus quadros de pessoal. 

8. Para aquelas entidades foi de grande 
valia a Interferência dêste Departamento na 
reorganização dos seus quadros de pessoal, 
bem como na regulamentação de providências 
paralelas. Das cópias de relatórios existentes 
ne11te Departamento. poderão ser colhidos In
formes comprobatórios da Irregularidade e de
sorganização em que se encontravam muitos dos 
chamados quadros de pessoal das aludidas en
tidades. principalmente no que se refere às 
autarquias. Os seus quadros, além de não obe
decerem ao principio do grupamento por séries 
funcionais ou carreiras, eram constltuldos de 
funções cujos salé.rlos ultrapassavam. por vê
zes. os limites estabelecidos pelo citado Decre
to-lei n. o 5 527. Tinham êles existência apenas 
pt'O-forma. Algumas autarquias adotavam pra
xes Inteiramente desaconselhé.vels, tale como a 
de comissionar os empregados em funções de 
salãrlo maior e a de admitir Interinos e con
tratados. sem que existissem vagas. Nun:i quadro 
de 32 cargos, apurou-se a existência de líO 
empregados, sendo 32 efetivos e 18 Interinos e 
contratados, além de 9 c1J.mlsslonamentos, num 
total de 59 funções . Noutro verificou-se que 
25% doa empregados se achavam no exercfclo 
de cargos em comissão. Tais cargos não obe
deciam a nenhum critério, pois, ao lado da
queles que traduziam responsabilidades de di
reção e chefia. ou que revelavam ser de con
fiança as funções que lhes era:m Inerentes, 
existiam outros, de fiscal. eacrlturé.rlo, conta
dor, classificador, assistente. auxiliar lltc .. tam
bém exercidos, como os primeiros, em comis
são, sem que se descobrissem as razões que 
aconselharam tal modalidade de provimento 
para os mesmos. 

7. Em multas entidades, os diapositivos 
regulamentares de pessoal existente eram ee
paraos e não obedeciam aos prlnclplos de uma 
polltfca uniforme. 

8. Além da organização doa quadros de 
pessoal, segundo os moldes adotados no Servi
ço Público Federal, êste Departamento procurou 
disciplinar a matéria relativa a pessoal, por 
melo de leis, onde ficaram definidas as linhas 
gerais da orleµtação a seguir nos principais 
assuntos, tais como seleção, promoção e vanta-
1ens de ordem pecunlé.rla. 

9. Prestou, também, êste Departamento 
assistência constante, como ainda presta, às 
aludidas entidades. enviando seus servidores ao 
local em que as mesmas acham sediadas, com 
o fim de colaborarem na Introdução de métodos 
mala eficientes em administração de pessoal. 

10. O Decreto-lei n.º 8 616, de 10 de janei
ro último, revogou as disposições contidas no 
Decreto-lei n.º 5 527, fazendo , portanto, cessar 
completamente a ação dêate Departamento no 
que se refere ao processamento da classifica
ção de cargos e à sistematização da forma de 
pagamento nas autarquias, Estados e . Munl
clploa. 

11. Em seu art. 1.º ,' diz o Decreto-lei n.º 
8 616, acima referido : 

"A composição e a fixação anual elos 
quadros ou tabelas de pessoal das autar
quias e óPgãoa paraestatals, bem como as 
alterações posteriores que se tornarem ne- _ 
cessArias, serão da competência das res
pectivas administrações, respeitados os 11-

mltea legais de despesas, constantes do~ 
orçamentoe aprovados pelos órgãos contro
ladores próprios". 

12. Em seu art. 4.º aquêle decreto-lei re
vogou expressamente o de n.O' 5 527. 

13. Voltou-se, assim, à situação anterior 
a janeiro de 1944, épo<!a em que foram Inicia
dos os trabalhos mandados efetuar pelo Deere
to-lel n.o 5 527, de 28 de maio de 1943. 

14. Entretanto; o Decreto-lei n.o 9 010, q,e 
21 de fevereiro do corrente ano, revogou o De
creto-lei n.0 8 616, citado, e restabeleceu a 
vigência do de n. o 5 527. 

15. Dispôs o aludido Decreto-lei n.o 9 010, 
que "o titular do Ministério a que estiverem 
vinculadas as autarquias ou entidades paraeata
tals, designará uma comissão para apreciar 
os atos praticados na conformidade do referido 
Decreto-lei n. 0 8 616, de· 10 de janeiro de 1946, 
e propor as medidas convenientes, tendo em 
vlstá. especialmente. as possibilidades finan• 
celras das mesmas" . . 

16 . Trata-se de trabalho de revisão de 
atos praticados no per!odo compreendido entre 
a revogação e o restabelecimento do Decreto
lel n.o 5 />27 . Nesse perlodo diversas autarquias 
reorganizaram os seus quadros de pessoal com 
a Independência que lhes concedeu o Decreto· 
lei n.o 8 616, de 10 de janeiro de 1946, e, assim, 
subverteram total ou parcialmente os métodos 
adotados na administração federal. 

17 . O trabalho das comissões mlnlaterlalll 
necesaltaré., forçosamente, da cooperação do 
D. A. S. P., órgão a que estão afetos, no Ser
viço Público, os estudos de normas relativas à 
classificação de cargos e à fixação de nlvelé 
de remuneração, que, na forma Jo disposto no 
Decreto n.º 6 527, deverão ser adotadas pelas 
autarquias e, também, pelos r:stados, Terrlt~ 
rios e Munlclploa. 

18. Seria, porlsao, aconselhãvel tivessem 
aquelas comissões ministeriais a cooperação e 
assistência técnica de um servidor do D. A. S. 
P., que, além das atribuições que lhe seriam 
cometidas, deveria agir como o elemento de 
ligação entre as comissões aludidas e êste De
partamento . 

19 . Nessas condições, êate Departamento 
propõe a V. Excla. seja recomendado aos Mi
nistérios a designação da comissão a que se 
refere o Decreto-lei n.o 9 010, de 21 de fevereiro 
de 1946, cujas reuniões poderiam ser assistidas 
por um representante dêste Departamento, para 
os fina mencionados nos Itens 17 e 18 desta 
exposição. 

Expedida a Circular n.º 12-46. 
"Dlé.rlo Oficial" de 13-6-946. 

il 

MINIST:l!:BIO DA AGRICULTURA 

Decretos de 22 de abril de 1946 

O Presidente da República 

RESOLVE: 

Tendo em vista o que consta do Processo 
n.o S.C. 14 174-46, do Departamento de Admi
nistração, exonerar Ollvero Henry Leonardos, 
do cargo de Professor Catedrático, padrão M, 
da S. • cadeira - Geologia Agrlcola - da Escola 
Nacional de Veterinária da Universidade Rural, 
do Quadro Permanente do Ministério da Agri
cultura, que ocupa Interinamente e nomear, de 
acõrdo com o art. 14, Item III, letra "a", com
bln.ado com o art. 119 do Decreto-lei n.• 1 713 de 
28 de outubro de 1939, Petezval de Oliveira e 
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Cruz Lemos, Assistente de Ensino, referência 
XVII, da Escola Nacional de Agronomia do 
Ministério da Agricultura, para exercer, Inte
rinamente, como substituto, o cargo de Profes
sor Catedrático (E. N. A.) padrão M, da 3.• 
cadeira - Geologia Agrlcola - da aludida 
Escola, cjo Quadro Per~anente do mesmo MI· 
nistérlo, durante o lmpédlmento do respectivo 
tltUl.ar, Alcides de Oliveira Franco, em virtude 
de ter sido nomeado para cargo em comissão. 

"Dlàrlo Oficial" de 24-4-946. 

MINIST:l!lBIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS 
INTEBIOBES 

Departamento do Interior e da Justiça 

Dlvisi~ do Interior 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

G. M. 65. 
Excelentlsalmo Senhor general de divido 

· Eurico Gaspar Dutra, Presidente da Repdbllca 
dos Estados Unidos do Brasil. .. 

Em representação a êste Ministério, o Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatlatlca 
manifestou o desejo de que a .29 do corrente 
mês data comemorativa do seu 10.º anlverl!àrlo, 
fOssem pelas Interventorlas Federais nos Esta
dos de Pernambuco e Alagoas baixados os de· 
cretos-lel necessários à ratificação do convênio 
de limites entre os dois Estados, assinado na 
cidade de Maceió em 2 de abril tiltlrno. · 

2. Nada mais justo se me afigura do que 
a escolha dessa data para a realização de ato 
de tal relevA.ncla, que acabara de vez com as 
controvérsias que por tantos anos existiram 
IObre o as11unto. 

S. Com efeito, entre 011 lncontâvels e rele
vantes servlcos que o Instituto Bra11llelro de 

. Geografia e Estat111tlca, em um decênio de exis
tência, jà prestou ao pais figura o de haver 
colaborado eficientemente para que a antiga 
pendência chegasse a uma honrosa solução. 

4. Para que êsse auspicioso resultado fOll· 
se atingido, concorreram sem ddvlda, de modo 
decisivo, a elevação de vistas, o patriotismo e 
o espll'lto conciliatório dos delegados de Vossa 
Excelência na administração dos dois Estados, 
Interventores Jo11é Domingues da Silva e Edgar 
de Góis Monteiro, cuja superior atuação no 
caso nunca seria demasiado encarecer. 

· 5. Dando o meu ap<Ílo à proposta do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca, 
permito-me sugerir a adoção, para os decretos
leis a serem baixados, do ·texto oferecido pela 
Interventor!& Federal em Pernambuco, junto 
por cópia. 

· 6. Ao ter a honra de subm.eter o assunto 
à superior consideração de Vossa Excelência, 
seja-me licito formular votos por que com 
Igual elevação e com Igual patriotismo sejam 
sempre encaminhados e resolvidos os casos des
sa natureza que ainda não tenham tido solução 
definitiva. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelêll'Cla os protestos do meu mais 
profundo respeito. 

Rio de Janeiro, 'J:/ de maio de 1946. -
Carloa Lus. 

Despacho do Sr. Presidente da Repõbllca: 

Autorizado. 28·5-946. - E. DUTRA. 

"Diário Oficial" de 6-6-946. 

~ Se lhe Interessa adquirir as publicaç6e1 do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
..,.. 111& Secretaria - Praça Getflllo Varsas, lt, EclUfcto 'pco. Serrador, s.• andar - Bio do 
Janeiro, D.P., que o a&enden\ pronta e saij.lfat6r1amen&e. 



LegislaÇão estadual 

, . 

Integra dos decretos, decretos~lei 
e demais atos ~e interêsse g.eográfico 

BAHIA 

Decr"to n.0 13 460, de 29 de maio d" 1946 

Reti/'ica o de n.• 13 3114,_de !4 ele desembro de 
1945. que marcou a âata de ln.8talaç4o ela 
comarca de Santana. 

- 1 
O Interventor Federal, Interino, no Estado 

da Bahia, no uso de suas atribulcõee, tendo 
em vista o que constà do processo n. o 1 595-46, 
resolve retificar o Decreto n.o 13 384, de 24 de 
dezembro de 1945, para o efeito de ser marcada 
para 22 de janeiro do corrente ano a data da 
lnstalacllo da comarca de Santana. 

Cidade do Salvad~r. 29 de maio de 1946. -
Altlno Teixeira, Interventor Federal Interino. 

.J. J. Naactmento Junqueira. 

"Dlârio Oficial" da Bahia, 30-5-946. 

PERNAMBUCO 

Decret.o-lel n.• 1 S80, dl\ 29 de maio de 1946 

O Inter;ventor Federal no Estado de Per'j 
nambuco, usando da atrlbulcllo que lhe con
fere o art. 5.•, do Decreto-lei federal n.• 1 202, 
de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado 
pelo Presidente da. Reptlbl!ca, 

DECRETA: 

Art. ·1.º - Fica Integralmente aprovado o 
convênio definitivo de limites entre os Estados 
de Pernambuco e das Alagoas, assinado na 
cidade de Maceió aos 2 de abril do corrente 
ano, pelo Dr. Mário Carneiro do Rêgo Melo, 
representante de Pernambuco, e o Interventor 
Federal no Estado das Alagoas Sr. Edgar 
Góis Monteiro. 

Art. 2. 0 - lt concedida anistia fiscal até 
a data deste decreto-lei aos moradores da 
região frontelrlca, relativamente aos Impostos 
que deixaram de pagar à Fazenda Estadual ou 
Municipal em conseqüência de Incerteza da 
jurl.lldlcllo a que pertenciam. 

Parâgrafo tlnlco - As fazendas ou partes 
destas porventura deslocadas para território 
dêete Estado, sômente ficarão sujeitos aos res
pectivos Impostos a partir da data da publl
cacllo do presente decreto-lei. 

Art. s.o - Constitui parte Integrante dêste 
decreto-lei, e com êle està publicado, o Con
vênio a que se refere o art. 1.º. 

Art. 4.º - :tste· decreto-lei entrarâ em 
vigor na data da sua publicação, revogadas 
as dlsposlcões em conµi.rio. 

José Dominguea ela Silva. - 04nelido Mari
nho ela Silva. - Jo4o Roaenclo Oamelro de 
Albuquerque. - Murilo Coutinho. - Paulo Pa
risio. - Ageu ele Goàót MagalhlJu. 

CONV:tNIO DEFINITIVO DE LIMITES 
ENTRE OS ESTADOS DAS ALAGOAS 

E DE PERNAMBUCO 

Aos dois dias do mês de abril do ano de 
mil novecentos e quarenta e seis, na cidade de 
Maceió. após entendimentos entre o govêrno 
das Alagoas, representado por seu Interven
tor Federal Senhor Edgar de Góis Monteiro e 
o govêrno de Pernambuco, por delegacão ea
peclal, representado pelo Dr. Mârlo Carneiro 
do Rêgo Melo, presidente ,da Coml881lo de Di
visão Administrativa com o intuito de rixa-

• rem def!nltlvamente os llmltes entre oe dota 
Estados, dentro das normas do Decreto-lei 
Federal n.o 311, de 2 de marco de 1938, e tendo 
em vista a clâusula XII do Convênio preliminar 
de 23 de julho de 1943 e os trabalhos topogrâ
flcos realizados de acôrdo com o mesmo Con
YêniO preliminar, com a dlrecão técnica do 
Conselho Nacional de Geografia os representan
tes legais dos dois Estados estabelecem, como 
limites definitivos, para todos os efeitos, a 
seguinte Unha: 

Come1:a na embocadura do rio Moxotó no 
de Silo-Francisco, tendo o Marc.o Princl~ n.º 
l, encravado em terreno alagoano, o qual as
sinala o extremo ocidental de tôda a llnha, 
bem como do Estado das Alagoas; pelo talve
gue do Moxotó, a montante, até a barra do 
riacho Manar! ou Colté; pelo leito dêste, águas 
acima, até a bôca do riacho Parafuso, subindo-o 
até a foz do córrego do. Pelada, e continuando 
por êste aV a sua nascente; da! por uma reta 
que !Inda no Marco Secundário n.o 1, põsto 
em a nascente do córrego da Divisão, descen
do-o até o ponto onde suas âguas se contundem 
com as do córrego Poclnhos; continua descendo 
pelo âlveo dêste até sua embocadura no riacho 
Gravatâ; sobe pelo leito do Gravatá à fo21 
do riacho da Enchente, e por êMe, a montante. 
até a barra do riacho Sanharol ou dos .Jacin
tos, spblndo-o ainda até a sua vertente; pros
segue passando pelo centro da lagoa Funda. 
Indo alcancar o divisor de âguas, que ê a 
cumlada das serras de D . .Josefa, dos Pires, 
da Limeira, do Carrapicho e do Enxu, atin
gindo o pico do Enxu, ficando o povoado 
dêste nome em território alagoano, de onde 
toma o rumo nordeste para encontrar na aba 
da mesma serra, a cabeceira do riacho do 
Tomé, descendo-o até a sua roz no rlachllo 
das Cabaças; pelo álveo dêste, a jusante, à 
barra do rlachQ das Queimadas, sobe-o até 
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confrontar a embocadura do córrego Manuel 
Plta e, por êste à sua nascente, onde, por uma 
reta, vai à vertente do riacho Laranjeiras, des
cendo pelo leito dêste até o ponto onde suas 
àguas se juntam às do rlachão Capla\; por 
êste continua descendo, até barra do riacho 
da Jibóia; dai por uma reta. vai para o cimo 
do serrote de. Pedra Vermelho., de onde, por 
outra reta. e.lce.nça e. nll..!!cente do córrego do 
Sitio; desce-o e.té e. sua bôce. no riacho Pedra 
da Bola; continue. descendo pelo álveo dêste 
até o rio Ipanema, sobe pelo te.lvegue do rio. 
até confrontar a barra do riacho de. Tapera, e, 
dai por uma reta, para e. emboco.dura do cór
rego de. Divisão no riacho de. Camuxfnge., 
divise. de Malambá com Plnhãoelro, 863 metros, 
em reta, a sudoeste do alvlsor Camuxlnga
Salgadlnho ou Tanquinho; pelo córrego, àgue..!! 
acima, até a sue. nascente; dêste ponto, por 
uma reta. pare. o cume de. serre. Branca ou dos 
Pelxotos; continue. por uma llnha que brade. 
cujos vertlces estão, a· seguir, no ponto mais 
alto do morro da Cralba, no cimo do serrote 
Manuel dos Santos, no da serre. do Couro, no 
do serrote do Pe.jeú e no da Pedra do Coxinho, 
laje no Jeito do riacho dos Dois Riachos: sobe 
pelo leito do ria.chão até e. passagem da Areia 
(vau no referido curso d'a\gua) , de onde, com 
o azimute verdadeiro de 13()035'. transpõe e. 
laje Preta e e.lce.nce. o· Marco Secunda\ rio n. o 2, 
ne. cumle.da de. serre. do Este.cu ou Estacou: 
prossegue por uma llnha quebrada.. estando, 
11ucesslve.mente. os vértices no centro da lagoa 
de. Va\rzea (com 142"35', azimute verdadeiro), 
no ponto malf! alto dos serrotes do Ce.belelre. 
e do Lencol, sendo êste o ponto culrrilnante 
de. serre. Branca e onde se encontre. o Marco 
Prlnclpe.1 n.o 2, assinalador do extremo meri
dional de todo o limite; prossegue por uma reta 
no sentido sul-nor~ verdadeiro. e.té e.tingir 
o ponto mais alto no lombo de. serra do 
Nicolau. de onde Inflete pare. a direita 21°35', 
terminando e. dite. reta na le.goe. Pequena de Pe
dro Vicente, em e. extremidade sudoeste da 
chã da serra de. Qulxabe.; prossegue com o 
azimute verdadeiro de 14<>35' para 527 metros, 
até atingir o divisor denominado Melo do Mun
do, de onde rume. pare. noroeste e gl'olge: o 
lombo de. serra da Bananeira, ne. qual e.travesse. 
pelo centro a le.goe. Grande; prossegue pela 
cumlada de..!! serras do Retiro ou do Cel. Salus· 
tlano, do Mocambo e dos Cavalos, tendo p8.88e.-

\ do pelo melo das le.goe.s do Mulungu e do Pe.jeú; 
desce a serra pelo seu extremo nordeste e ai· 
cance. o alto do Ventoso; de.!, como o azimute 
verdadeiro de 49045·, e.tinge a nascente do 
principal forme.dor do riacho Salgadlnho. na 
que.! se encontra o Marco Secunda\rlo n.0 3, e 
por todo êle e depois pelo Salgadlnho, e.té o 
riacho dos Mares; por êste, descendo, e.té a 
sue. - embocadura no rlachão Tralpu; continue. 
por uma reta com o azimute verdadeiro de 
97030•, pare. o Topete Alto, ne. serre. de..!! Flores, 
e por outra de 88030', em azimute verdadeiro, 
para a nascente do riacho Baixa de. Lama, 
descendo-o e.té a sua foz no riacho Game.; por 
êste, a\gue.s abaixo, e.té o riacho do BAisamo, 
descendo-o até a emboco.dura do córrego Lam
bari ou Alabarl; sobe-o à barra do córrego 
~. no lugar Baco; dai, por uma reta. com 
57010'. azimute verdadeiro, para o Março Se
cundário n.• 4, no ponto me.Is alto do lajedo 
do Tre.pla\, e por outra, de 73<>30', azimute ver
dadeiro, pare. a bõce. do riacho Perlperl no rio 
Pare.lbe., no lugar Cruz de São Miguel; 'con
tinua pelo riacho à montante, até a barra do 
riacho da Risada, subindo-o até a sua vertente 
na lagoa do Plaul, no lugar Llberata, de ondo 
a divisória prollBegue por uma l!nha quebrada., 
encontrando-se as Inflexões nos altos de.s serras 
da Libere.ta. da Carangueja, do Timbó, do 
França; da Bola e Lisa, respectivamente, com 

os azimutes verdadeiros de 55º40', 91°40', 91º40'. 
470()5', 700()5', 102005' e 74040•; continua por 
uma reta para a cabeceira do ribeirão Mundau
mlrlm ou Mundauzlnho com azimute verdadeiro 
de 55º40'; desce-o e.té a barra do córrego do 
Morcêgo, seu tributário pela margem esquerdo. 
vindo da propriedade do mesmo nome; dai, por 
uma reta para o melo do primeiro degrau da 
cachoeira das Escadas. de onde parte em reta, 
pare. o extremo sul de. serre. do Caruru, e por 
êste divisor e.té atingir o alto do Fundão; dal 
parte em reta pare. a pedra do Balanço, A mar
gem esquerda do riacho do Mangue; continue. 
por uma reta de 120()()', em azimute verdadeiro. 
que finda na lagoa de Henrique Jorge, e por 
outra, com 410()()' , azimute verdadeiro e. ter
minar. no ponto mais alto da serre. do Chapéu 
de Pena ou do Engenho Velho; pele. sue. cumla
de., em direção oriente.!, até um ponto a 2250()()', 

· azimute verdadeiro da ce.becelre. do riacho 
Aguas Frias ; em reta alcança dite. nascente e 
desce o curso d'água até o ::-le.cho do Engenho 
Novo, e por êste e.baixo, .até o da Ilha dos Ra
tos; desde o da Uh! dos Ratos e.té a 11ue. 
confluência com o do Marcelo, formado
res do ribeirão Mungube.; de.!, por uma geo
désica, em azimute verdadeiro Igual e. 16•55', 
pare. o Marco Secundário n. o 5, na chã de. serra 
de. Munguba, ao norte da vila de Igual nome, 
de onde prossegue péle. cumlada, no sentido 
oeste-leste, passando pelo centro da lagoa da 
Munguba; do extremo oriental da serre.. pelo 
divisor, rumando pare. leste-nordeste, e.lce.nca 
o Marco Secunda\rlo n. 0 ti. no primeiro alto., o 
qual, em azimute verdadeiro fica a 730()()' de. 
lagoa de. Mungube., prossegue com os azlmutell 
verdadeiros de 49010• e 42025'. respectivo.mente, 
pare. o 20 e 30 alto, entre os quais tlca o ribei
rão Inhume.s ou Anhume.s; do terceiro. com os 
azimutes verdadeiros de 82º55', e 46º25'. e.tinge 

• os altos 4º e 50, tendo tice.do sObre aquêle o 
Marco Secundário n .º 7; do marco n.o 5, em 
azimute verdádelro Igual 11º40', para a vertente 
do córrego do Xororó. descendo-o até e. sue. 
embace.dure. no ribeirão do Espêto, e, por 
êste. e. jusante, e.té a bôce. do riacho Perne.m
buqulnho ou Marie. Maior, na cachoeira Marie. 
Maior; em seguida sobe pelo a\lveo do riacho 
P.:té e. sue. cabeceiro., de onde, com azimute ver
dadeiro 3()025'. ve.I e.o alto do Pinto, e dal, com 
26"20', azl·niute verdadeiro, para o Marco Se
cunda\rlo n.º 8, na chã de. Pedra Fixa. em · 
Urucube.; dêste ponto, por uma reta de 67º311', 
azimute verdadeiro, alcance. o pico do Canivete, 
no lugar Manacã; continue. em geodésica, e.tra
vessando em sentido perpendicular o curso do 
rio Canhoto e a estrade. de ferro Interestadual. 
pare. e.lcance.r o pico Me.ne.cã. e pela cumle.de. 
das serras do Brejo, do Pe.lmelral, de. Santa 
Rita. de São Roqµe, da Azeitone. e de. Divisão 
ou do Caclcé, até o Marco Secundário n.o 9; 
dai, por uma reta, em azimute verdadeiro lgue.1 
a 153045•, passe. na barre. do córrego das Bane.
.nelras no riacho do Rlachão, Indo a referida reta 
à principal cabeceiro. do rio Taquara; desce o 
Taquara até e. sua emboco.dure. no rio Je.culpe 
e por êste, e. jusante, .e.té a foz do riacho João 
Mulato, havendo ficado ao norte de. proprie
dade Pedrinhas, 3,3 quilômetros em reta antes 
da vila Je.cutlnga, o Marco Prlnclpe.1 n.• 3, que 
determina o extremo setentrlone.1 de. conflnató
rla, como do Estado das Alagoas; sobe o Joll.o 
Mulato até o ponto em que êle recebe o riacho 
João Mula.Unho seu trlbutArlo pela margem 
esquerda, e por êste transpõe a sua vertente. 
para e.tingir . o divisor de águas ond'é está 
encravado o Marco Secunda\rlo n.o 10, dêste 
ponto partindo em reta pare. o alto denominado 
Cruz do Negro. em cuja encoste. se encontre. a 
cabeceiro. do riacho João Mulato; dai procura 
o diuortlum aquarum em direção do oriente, 
até a confluêncla dos formadores do ribeirão 
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Peralnunga, no lugar Benfica, e pelo àlveo do 
Perslnunga até a aua embocadura no Oceano 
Atlàntlco, onde ae encontra, do lado aul, o 
Marco Principal n.º 4, que aaslnala o extremo 
oriental da divisória e do Estado das Alagoas. 

Constltu.em parte Integrante dêste Convê
nio as seguintes clàuaulas: 

I - Para salvaguardar de direitos fica es
tabelecido , por fôrça dêste Convênio, quanto 
à cachoeira das Escadas, pertencentes aos dois 
Estadoe, que continuem reepeltados Integral
mente os direitos do munlc!plo das Correntes, 
no tocante à8 Instalações que ali jà possui. 
O Estado das Alagoas fica também com o di
reito de usar aa Aguas da mesma cachoeira, 
aem preju!zo para os direitos jà adquiridos 
por Pernambuco, na forma acima estabelecida, 
podendo o aludido E11tado das Alagou apro
veitar o potencial dlsponlvel em Instalações que 
resolver montar, as quais lhe flcarã.o perten
cendo . Qualquer mod!flcacão sôbre a situação 
atual ou futura do aproveitamento das águas 
da cachoeira será procedida de prévio acôrdo 
entre as parte11 que firmam o presente Con
vtnlo . 

II - De acôrdo com a cláusula acima fica 
compreendido que os Estados das Alagoas e 
de Pernambuco têm Igual direito ao uso das 
águas nos rios llmltrofes . 

III - Fica, por êste Convênio, ratificada 
a cláusula Xl do Convênio preliminar, relati
vamente à colocaçã.o de marcos, cujos serviços 
deverã.o ser Iniciados dentro de três (3) meses, 
a partir desta data. 

IV - Ambos os Governos se comprometem 
a, ouvir dos respectivos Conselho Adminis
trativos e o Govêrno da União, noe têrmos do 
artigo 16 da Constltulçã.o Federal em vigor. dar 
fôrça a êste Convenfo em Decreto-lei a fazê-lo 
respeitar Integralmente . 

J: por assim terem convencionado, firmam 
o presente Instrumento . 

Maceió, 2 de abril de 1946. - Bdgar de 
0618 Monteiro . - Mdrlo Carneiro do Rtgo Mel-O. 
- Alo'8io Ferre,ra de Lira, do Conselho Na
clónal de Geografia. - Abelardo Duarte, repre
sentante do Inetltuto Histórico de Alagoas. 

..... 
Concorra para que o Brasll seJa cariogràflcamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia 1nformaç6ea e mapas que possam ser de utilidade à nova edlçAo da 

Carta Geo1r.iflca do Brasil ao lllllllon611mo, que o Conselho ea" elaborando. 



Legislação municipal 

, 
Integra dos decretos, decretos-lei e demais 

atos de interêsse geográfico 
BELO-HORIZONTE (Minas-Gerais) 

Decreto n.0 1'76, de 1'7 de maio de 1946 

Amplia 011 di8po11itivos do DeC?"eto 161, de 27 
de Junho de 1946, dando nov08 atribuições 
4 Ooml.Bsao do Oinqüentendrio de Belo Ho
naonte. 

O Prefeito de Belo-Hol"lzonte no exerclclo 
de suas atribuições, 

DECRETA: 

Artigo único - A ComlesAo do ClnqUente
nArlo de Belo-Horizonte, criada pelo Decreto 
n. 0 161, de 27 de junho de 1945, modificada pelo 
Decreto n.º 169, de 27 de dezembro do mesmo . 
ano e por decisão de 9 de fevereiro de 1946, 
que continuam em pleno vigor, além das atri
buições que lhe foram dadas pelo primeiro 
dêases decretos, terá mais as seguintes: 

a) ser o órgão orientador da Administra
ção Municipal, Informando e encaminhando ao 
Prefeito, para as medidas de execução a cargo 
liêate, os papéis atinentes às comemorações do 
clnqUentenárlo de Belo-Horizonte que lhe fo
ram dlstrlbuldos; 

b) prestar ao Prefeito todo o auxilio que 
lhe fõr por êste solicitado, dentro do âmbito 
de suas atribuições, para a presteza e boa 
execução dos trabalhos comemorativos a cargo 
da Prefeitura . 

Mando, portanto, a todos a quem o conhe
cimento e execução do presente decreto per
tencerem, que o cumpram e o tacam cumprir 
tão Inteiramente como nêle se contém. 

"Dlàrlo Oficial" de Minas-Gerais, 21-5-946. 

HERCULANDIA (Sio-Paulo) 

Decreto-lei n,o 10, de 18 de março de 19'6 

O prefeito municipal . de Herculê.ndla, usan
do da atribuição que lhe confere o artigo 12, 
n. o I, do Decreto-lei n. 0 1 202, de 8 de abril de 
1939 : 

DECRETA: 

Art. 1. o - Fica lnstltuldo neste Munlclplo 
o Diretório Municipal de Geografia, como ór
glo do Conselho Nacional de Geografia, direta
mente articulado com o Diretório Regional de 
Geografia do Conselho, no l!lstado de São· 
Paulo. 

Art . 2.0 - Compõem o Diretório, nos têr
mos do art. 13 do Regulamento do Coneelho; 

a) como prealdente nato - o prefeito mu
nlclp.al; 

b) como aecretárlo nato e euplente do 
presidente - o coletor estadual; 

c) como membros - o juiz de Paz da 
sede; o diretor do Grupo Escolar ; o 
secretário da Prefeitura . 

Art. 3. 0 - Os trabalhos do Diretório obser
varão as disposições da Resolução n . • 4, de 
12 de julho de 1937, da Assembléia , Geral do 
Conselho Nacional de Geografia. 

Art. 4.º - Compete ao Diretório Municipal: 

a> promover um melhor conhecimento do 
terltórlo do munlclplo, quer dos seus acidentes 
naturais (rochas, terras, relêvo, rios e lagos 
e climas), quer das suas caracterlstlcas huma
nas (definição das linhas divisórias munici
pais e lnterdlstrltals, situação e caracteres das 
localidades, povoamento e sua distribuição, 
estradas de ferro e de automóvel , caminhos 
carroçáveis e de tropa, navegação, linhas tele
grá'Tlcas e telefônica, localização da produção 
extrativa, agrlcola, pecuária e Industrial); 

b) colhêr e remeter, devidamente critica
das e retificadas, as lnformacões solicitadas 
pelos órgãos do Conselho Nacional d e Geo
grafia . 

Art. 5. 0 - O Diretório Municipal , para a 
coleta de dados, e Informações territoriais , dls
porà dos Informantes Municipais, que nos têr
mos do Regulamento do Conselfio serão pessoas 
residentes no munlclplo, eleitas para êsse car
go pelo Diretório Regional do Estado, medlal\te 

. proposta do Diretório Municipal, de cujas reu
. nlões poderão participar, sem direito a voto. 

Art. 6.º - O Prefeito Municipal balxarà 
portaria ou ato fixando a data da instalacão 
d~lretórlo Municipal ora criado, dentro de 
dez (10) dias a partir da presente data, e 
anunciando os nomes dos componentes do Di
retório. 

Art. 7.0 - :tste decreto-lei entrarà em 
vigor na data· de sua publicação, revogadall 
as disposições em contràrlo. 

Prefeitura Municipal de Herculê.ndla, 18 de 
marco de 1946. - João do Vai. 

Prefeitura Municipal de Herculê.ndla, 18 de 
março de 1946. - Jotlo ào Vai. - Aprovado 
pelo Decreto-lei estadual n.• 15 559, de 24-1-946. 
Publicado e registrado nesta Secretaria, em 
18-3-946. ~ Publicado por afixação no lugar do 
costume, em 18-3-9~6. - J. Parreira, Secretário. 
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SALVADOR <Bahia) 

Decreto-lei n.º 636, de 22 de maio de 19" 

Denomina "'Diretoria de RstaUstica. Adminis
trativa" a atual Diretoria Municipal de Rs

. tat'8 tica. 

O Prefeito do Munl.clplo do Salvador, Es
tado da Bahia, usando da atrlbulcll.o que lhe 
confere o art. 12, Item I do Decreto-lei federal 
n. o 1 202. de 8 de abril de 1939; 

DECRETA: 

Art. 1.º - A Diretoria Municipal de Eeta
tlstlca pasaa a denominar-se Diretoria de Eeta
tlstlca Administrativa (D. E . A. P.). 

Art. 2.º - A Diretoria de Estatlstlca Ad
ministrativa compete: 

I - Efetuar o levantamento estatlstlco das 
atividades da admlnlstracão municipal e coor
denar os resultados esJ.a.Ustlcos obtidos por 
órgãos da Prefeitura. 

II - Organizar os cadastros de lnterêese 
das estatlstlcas administrativas e cooperar na 
atuaUzacão do cadastro predlal-.domlclllárlo, 
nos têrmos da Clausula XXXI da Convencão 
Nacional de EstaUstlca. 

III - Executar, na conformidade das neces
sidades do Munlclplo, outros trabalhos eeta
Ustlcos especializados e de lnterêase da Pre
feitura que ee tornem necessários ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e EstaUstlca, a órgãos 
filiados ou a qualquer · departamento de adml
nlstraclo pdbllca. 

Art . s.o - Noe têrmos da Clausula Pri
meira do Convênio de Estatlstlca Municipal, 
firmado em 29 de maio de 1942, pelo Munl
clplo do Salvador, Estado da Bahia, e pela 
União Federal , as atrlbuicõee da Diretoria Mu
nicipal de Estatlstlca, relacionadas com o le
vantamento da estatlstlca geral relativa ao 
munlclplo, pa&11am à Inspetoria Regional de 

Estatlattca Municipal do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Eetatfstlca . 

Art . 4.º - Será baixado oportunamente o 
regimento da D. E. A. P., fixando as atribui· 
cões relativas aos seus encargos . · 

Art. 5.º - O presente Decreto-k>I entrarf. 
em vigor na data de aua publl~o. revo· 
gadas as dlspOsteões em contr4rio. 

Gabinete da Prefeitura Municipal do Sal
vador, em 22 de maio de 1946. - Jado Cotúo 
Maciel, Ase. Tec. resp. pelo Eitp. da SecretartL 
- A. Carneiro da Rocha, Prefeito. 

"Dl4rlo Oficial" da Bahia, 29-5-946. 

Foriarla n.0 489 

O Prefeito do Munlclplo do Salvador, E&
tado da ·Bahia, no uso de suas atribulcões ·e, 
tendo em vista que no próximo rnês de abril 
se .extingue o contrato firmado por esta Pre
feitura com o Escritório do Plano de Urbanis
mo da Cidade do Salvador e que em virtude 
disto cumpre à Prefeitura receber todo o ma
terial e estudos elaborados sôbre °' plano da 
cidade, resolve designar os Engs. Gustavo Mala, 
Qulntlno Ferelra Stelnbach e .João Sales Brito 
Machado, para, sem prejulzo de suas funções 
e auxiliados pelo fiscal, Eng . .João Augusto 
Calmon, acompanharem ·os referidos trabalhos 
em sua fase final e apresentarem mlnuclol!O 
parecer, sugerindo à 4dmlnlstracão, as provi· 
dênclas a serem tomadas no tocante à contl• 
nuacão, apllcaclo. contrõle e execuclo do refe
rido plano. 

Gabinete da Prefeitura Municipal do Sal
vador, em 26 de fevereiro de 1946. - A. Car· 
neiro da Rocha, prefeito. - Ouatavo Maia, 
secretário. 

"Dlirlo Oficial" da Bahia, 27-2-946. 

•; 

..-
O Serviço Central de Documentação Geogràflca do Conselho Nacional de Geopafta ê com· 
pleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corocriflt:o, destl.nalldo-• 

late 1 cuarda de documentoa como sejam 1n~dlto1 e artlC011 de Jornais. Envie ao Conselho q'Qalqaer 
documento que poa&uir 16bre o t«rlt6rlo bra1Uelre. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

Integra das Resoluções n.08 219 e 223 a 228 

Resolução n.0 219, de 3 de dezembro de 1945 

Dispõe sôbre as Comissões Consultivas, ane;i;as ao SerV'iÇo 
de Geografia e Cartografia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrlbulcões; 

Considerando a conveniência de se Insta
larem, na medida do posslvel, os órgl\es com
p<mentes das repartlcões centrais do Conselho, 
de acôrdo com a nova organização estabelecida 
na Resolucão n.º 193 dêste Diretório; 

RESOLVE: 

Art . 1.º - A Comissão de Cartografia, ane
xa ao · Servlco de Geografia e Cartografia do 
Conselho, passa a ser composta dos. segulntGS 
membros : Prof . Allrlo Hugueney de Matos, 
Cel . Adir Guimarães, major Lula Eugênio de 
Freitas Abreu, Eng. Paulo Cabral da Rocha 
Werneck e o dlretor~geral do Serviço que a 
presidira. 

Art. 2.0 - A Comissão de Geografia, tam
bém anexa ao Serviço de Geografia e Cartogra
fia, será oportunamente constltulda e Instala
da, quando Iniciarem as suas atividades o as
atstenfe coordenador de Geografia e os chefes 
du equipes de análises regionais do mesmo 
Servlco. que ora se acham nos Estados Unidos 
da América em estudos de especlaliza<;ão. 

Art . 3.º - Fica confirmado em cem cru
zeiros o valor da quota de presenca a que têm 
direito todos os membros das Comissões. 

Art. 4.0 - Nos seus Impedimentos, o dire
tor-geral do Serviço de Geo&Taf!a é Cartografia 
sera substltuldo pelo sub- llretor, a quem se 
tranferem automàtlcamente os direitos e obri
gações da presidência da Comissão. 

4rt. 6.º - Jt facultado ao diretor-geral do 
Serviço convocar extraordlnàrlamente qualquer 
das Comissões, além da reun!ão ordinária se
manal, sempre que a boa marcha dos serviços 
Q exigir, e bem aaslm convocar qualquer dos 
membros da Comissão para realizar trabalhos 
especlflcos A mesma afetos, cabendo o direito 
aos membros daa Comissões em ambos os casos 
A quota de presença estabelecida. 

Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Vírgilio Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado . 
Chri.stovam Leite de Ca11tro, Secretário-Geral 
do Conselho. Publique-se. He,tor Bracet, Pre
sidente do Instituto, em exerclclo. 

Resolução n.0 223, de 3 de janeiro de 1946' 

Dispõe sôbre o aume71,to dos vencimentos dos funcionários do Conselho. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia. usando du suas atrlbulcões; 

Considerando que, por eqüidade, deve ser 
proporcionado aos funcionários do Conselho 
aumento dos seus vencimentos, na base do que 
foi concedido pelo govêrno da União aos ser
vidores da administração federal; 

Considerando que o orcamento vigente do 
Conselho nlo 1111porta a concessão daquele au
mento; 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A Presldêcada do Instituto pro
videnciará junto ao govêrno da União no sen
tido de ser concedido ao Conselho um auxilio 
espec!al, com que possa atender no corrente 
ano ao aumento dos ve.nclmentos dos seus 
funcionários. de acordo çom as tabele.a balsadaa 
com o Decreto-lei n.o 8 512, de 91 de dezembro 
de 1946. · 
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. Art. 2.º - A Secretaria organizará 011 
quadro• elucidativos que Instruirão devida
mente a tepresentatão prevista no art . 1.0 . 

Art . S. 0 - Fica a Secretaria autorizada a 
promover, mediante adiantamento, o pagamen
to antecipado dos aumentos de vencimentos, 
logo que esteja assegurada a concessão do au
xilio previsto no art. 1.0. 

Art. 4.º - Assim que o govêrno conceder 
o auxilio ora promovido, os aumentos réspectl-

vos ficaria encorporados nos vencimentos dos 
funclonàrlos, segundo as tabelas aprovadu. 

Rio de Janeiro, em S de dezembro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
VirgHlo Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho . - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Caetro, Secretário-Geral 
do Conselho . Publique-se. Hlritor Bracet, Pre
sidente do Instituto, em exerclclo. · 

· Resolução n.0 224, de 3 de janeiro de 1946 

Prové ao encerramento do exercício financeiro de 1945 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrlbulcões : 

Considerando que, no encerramento do or
caml!nto de 1945. é de tôda a conveniência o 
aproveitamento de saldos credores em favor de 
verbas deflcltArlas; 

RESOLVE: 

Artigo único - Fica a Secretaria autoriza• 
da a efetuar os estornos que se fizerem neces
sàrlo• para que sejam aproveitados os saldos 

credores existentes em verbas orcamentària.I 
na llquldacão de compromissos onerantes de 
verbas deficientes, no encerramento do exercl
clo financeiro de 1945. 

Rio-de-Janeiro. em 3 de janeiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgilio Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho . Publique-se. Heitor Bracet, Pre
sidente do Instituto, em exerclclo. 

Resolução n.0 225. de 4 de fevereiro de 1946 

Aprova o quadro de consultores técntcos, assessores do Dtret6rto RegtonaZ 
do Conselho no Estado da Bahia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrtbulçõe.s ; 

Considerando a proposta apresentada pelo 
Diretório Regional do Conselho no Estado da 
Bahia, com a Resolucão n. • 88, de 21 de dezem
bro de 1945; 

RESOLVE: 

Artigo único - O quadro dos consultores 
técnicos, adjuntos ao Diretório Regional do 
Conselho no Estado da Bahia, passa a ter a 
seguinte com positão: 

1 - Documentacllo Oeogrdfica. 
Eng. civil Arnaldo l"lmenta da Cunha. 

II - lf'iriogrctfia. 
Eng. civil Pedro de Moura. 

III - Reg~~ Natura'8 . 
Eng. civil - Alberto de Sá Oliveira. 

IV. - Bwgeografia. 
Padre G. Camilo Torrend. 

V - Levantamentos e Cartografia. 
Eng. civil Aurélio Brito de Men-. 

VI - Geografia BWltórfco. 
Dr. Francisco Conceição de Mene11011. 

VII - Geografia PoHUca • 
. Dr . :plpamlnondu Berbet de Castro. 

VIII - Gtlografia da Prod"'rSo. 
Eng. civil Ellalo de Carvalho Lisboa. 

IX - Geografia das Comwoicaqlles. 
Eng. civil Reinaldo Soares da Silva 

Lima. 

X - <hografia BociGI. 
Dr. Nélson de SoUll& Oliveira. 

Rio de Janeiro, em A de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgilio Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Chriatot>am Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho . Publique-se. Heitor Bracet, Pre
sidente do Inatltuto, em exerclclo. 
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Resolução a.0 226, de 4 de fevereiro. de 1946 

Dtspõe sôbre a ltqwidação do adiantamento obtido para o pagamento do 
abono de emergência aos functonártos do Conselho · 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; · 

Considerando que foi pago aos funcionários 
do Conselho o abono de emergência estabele
cido no Decreto-lei n. • 8 189, de 12 de novem
bro último. por antecipação, mediante um 
adiantamento obtido da Secretaria Geral do 
Instituto; 

Considerando que ainda não foi concedido 
pelo govêrno o crédito especial previsto na Re
solução n. • 214, de 19 de novembro, dêste' Dire
tório, correspondente ao pagamento do aludido 
abono; 

RESOLVE: 
Artigo único - Fica a Secretaria Geral 

autorizada, no caso de não obter-se o crédito 
especial correspondente ao abono de emergên
cia aos funcionários do Conselho, de acOrdo 
com o estabelecido no Decreto-lei n. • 8 189, de 
12 de novembro de 1945, a liquidar o adianta
mento obtido do Instituto e aplicado no pa-

gamento do aludido abono, por antecipação, da 
seguinte maneira: 

a) aplicando nessa liquidação o fundo es
pecial Institui do na Resolução n. • 118, de 21 de 
dezembro de 1942, dêste Diretório e efetivado 
com um destaque do saldo do orçamento de 
1942; ' 

b) utilizando, para o pagamento do res
tante, os eventuais saldos das verbas orçamen
tárias do Conselho do corrente exerclclo; 

c) consignando no orçamento de 1947, em 
verbas especiais, o quantitativo que porventura 
ainda seja necessário à Integral liquidação do 
mencionado compromisso. 

Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
VirgUio Correia Filho, Secretário-Assistente in
terino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Chrístovam Leite àe Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. Publique-se. Heitor Bracet, Pre
sidente do Instituto, em exerclclo. 

Resolução n.0 227, de 4 de fevereiro de 1946 

Aprova as convenções cartográftcas para os mapas na escala de 1: 1 000 000 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando a conveniência de serem ado
tadas nos mapas à escala de 1 :1 000 000, quanto 
passivei, as convenções Internacionais da Carta 
do Mundo ao milionésimo; 

Considerando que aquelas convenções recla
mam atualizações e adaptações para o seu uso 
em geral nos mapas brasileiros à mesma es
cala; 

Considerando os estudos feitos pelos órgãos 
técnicos do Serviço de Geografia e Cartografia 
diste Conselho; 

RESOLVE: 

Art. 1.~ - Ficam aprovadas as anexas con
venções cartográficas para as !Olhas da Carta 
do Brasil na escala de 1:1 000 000. 

Art. 2.• - Consignam-se agradecimentos 
aos membros da Comissão de Cartografia, ao 
chefe do Curso de Cartografia e demais técnicos 
do Serviço de Geografia e Cartografia, que ela
boraram e desenharam as CC'nvenções ora apro
vadas. 

Art. 8.• - As convenções aprovadas serão 
Impressas em caderno análogo ao das conven-

ções para as cartas de 1 :500 000, aprovadas com 
a Resolução n.• 199 dêste Diretório. 

Art . 4.• - ~sse caderno, parte Integrante 
do Plano Nacional de Uniformização Cartográ
fica previsto na Resolução n. • 27, da Assem
blêla Geral do Conselho, será convenientemente 
dlstrlbuldos para a devida adoção das conven
ções aprovadas, pelos órgãos técnicos do pala. 

Art. 5.• - A Secretaria do Conselho enten
der-se-á com a Secretaria Geral do Instituto 
para que considere a necessidade e oportuni
dade de ser convenientemente aparelhado o Ser
viço Gráfico, na parte referente à Impressão de 
mapas, por forma que seja posslvel, mediante 
a mais Intensa cooperação, o aparecimento no 
corrente ano das numerosas !Olhas da Carta 
Geral do Brasil ao milionésimo e na escala de 
1 :500 000. preparadas pelo Serviço de Geogra
fia e Cartografia. 

Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Chrístovam Leite àe Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. Publique-se. Heitor Braoet, Pre
sidente do Iotltuto, em exerclclo . 

Resolução n.0 228, de 18 de fevereiro de 1946 

Encamtnhada d Assembléta Geral o relat6rto das attvtdacles 
do Dtretórto Central relattva.s a 1945 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

. Considerando as dl11poslções regimentais re
ferente• à aprovação dos atos dos Diretórios do 
Conllelho; 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Fica aceito o anexo relatório, 
elaborado pela Secretaria Geral, · sObre as ati
vidades que o Diretório Central desenvolveu 
durante o ano de 19'6. 

Art. 2.• - O aludido Relatório será levado 
à consideração da VII Sessão Ordinária da 
Assembléia Geral do Conselho, para os efeitos 
de a.provação, na forma regulamentar. 

Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Viromo Correia Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Chriatovam Leite àe Castro , Secretário-Geral 
do Conselho. Publique-se. Heitor Braoet, Pre
sidente do Inatltuto, em exerclclo. 



Diretórios Regionais 
PIAUÍ 

Integra das Resoluções n.08 3 e t 3 

Reaolucio n.~ S, de 15 de Julho de lMS 

ReoiBta o quadro de nomes das cidades sedes 
dos municfpios do Bstado em confronto com 
fouaiB de locaHdades sedes de municfpioa 
de out1'as unidades da Federa{'tlo. 

O Diretório Regional de Geografia no Es
tado do Plaul, usando du euu atribuições, 

RESOLVE: 

Artigo único - Registrar, para os devidos 
efeitos da Resolução n.• 118, de 6 de julho de 
1942, do Conselho Nacional de Geografia, do 
IneUtuto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca, 
em combinação com o Decretq-lel federal n. o 
311, 2 de março de 1988, o seguinte quadro de 
nomes daB cidades sedes dos munlclploe do 
Estado em confronto com Iguale de localidades 
eedee de munlclplos de outras unidades da Fe
deração. 

Parágrafo único - l!:see quadro vlea o tra
balho da revisão da divisão territorial do Esta
do, de cada unidade polltlca da Federação: 
J. - Teresina - capital ·- (Lei n.• 315, de 21 
de julho de 1852); 2 - Alto Longd - cidade 
- (Decreto n.• 8, de 20 de janeiro de 1890); 3 
- Altos - cidade (Lei n.• 1 041, de 18 de julho 
de 1922); 4 - Amarante - cidade - ·(Lei n.• . 
734, de 4 de agôsto de 1871) ; Amarante, vila de 
Minas-Gerais; 5 - Aparecida, cidade - (Lei 
n.• 419, de 11 de janeiro de 1856); Aparecida, 
cidade de Siio-Pauio e vila do Rio-de-Janeiro; 
6 - Barras - cidade - (Lei n. o 101, de 30 
de dezembro de 1839); 7 - Batalha, c!dtide -
(1794); Batalha, vila de Siio-Pauio; 8 - Belém 
- -cidade - (Lei n .• 1 090, de 11 de julho de 
1924); Belém - capital do Pard - cidade de 
Pernambuco, vilas da Bahia, Ceard · e da Pa
rafba; 9 - Boa Esperança - cidade - (13 de 
julho de 1739); Boa Esperança, cidades de Mi
nas-Gerais e de Stio-Paulo e vilas da Bahia, do 

· Ceará, do Rio-de-Janeiro, do Rio-Grande-do
Norte, do Rio-Grande-do-Sul; 10 - Bom-Jesus 
- cidade (Resolução n.• 88, de 22 de setembro de 
1838); Bom-Jesus, vilas do Ceará, Espfrito-Banto, 
de Minas-Gerais e da Parafba; 11 - Buritt dos 
Lopes - cidade - (1864); 12 - Campo Maio?' 
- cidade - (1761); 13 - Canto do Buriti -
cidade - (Lei n.• 837, de 7 de julho de 1915); 
14 - Castelo - cidade (Decreto n.• 20, de 27 
de março de 1890); Castelo, cidade do Espfrito
Santo e vlla do Acre; 15 - Co1'1'8ftte - cidade 
- (Res. n.• 600, de 7 de agôsto de 1860); 
Corrente, vila da Bahia e Co1'1'8fttes, cl.dade 
de Pernambuco. t preciso notar: o nome da 
cidade de Pernambuco é no plural. 16 - Flo
riano - cidade - (Lei n.• 144, de 8 de julho 
de 1897); Floriano, vilas de Alaooas, do Ceará 
e do Rio-de-Janeiro; 17 - G11b""s - cidade -

(Lei n.• 581, de 9 de julho 1910); 18 - Jak68 
- cidade - (Decreto de 30 de janeiro de 1830); 
19 - Jerumenha - cidade - (Carta Régia de 
19 de junho de 1761); 20 - Jollo Pessoa - ci
dade - (Decreto n.-" 4, de 14 de janeiro de 
1981) ; J.otlo Peasoa, capital da Parafba, cidades 
Bspfrito-Banto e do Ama.sonas, e vilas da Ba
hia e de Santa-Catarina; 21 - José de Freitas 
- (Decreto n.• 1 186, de 18 março de 1931); 22 
- Lufa Correia - (Lei n.• 6, de 4 de setembro 
de 1936); 23 - Miguel Alves - Cidade -
(18G2) ; 24 - Oeiras - cidade - (Ato de 13 
de novembro de 1761); Oeiras, cldad, do Pará; 
25 - Parnaguá - cidade - (J\to de 3 de ju
nho de 1762); 26 - Parnaita - cidade - (Car
ta Régia de 19 de junho de , 1761); Parnafba, 
cidade de Stio-Paulo e vila da Bahia; 27 -
Patroc<nfo - cidade (Res. n.• 1 193, de 9 de 
outubro de 1888); Patrocfnio, cidade de Mmaa
GeraiB, e vila do Rio-Grande-do-Sul; 28 - Pau
liBta - cidade - (1663) ; Paulista, cidade de 
Pernambuco, vila da Paraiba e Paulistas, vila 
de Minas-Gerais. t preciso notar: o nome de 
vila de Minas-Gerais é no plural. 29 - Pedro 
II - cidade - (Lei n.o 367, de 11 de agôsto 
de 1854); Pedro II, .tia do Ceará; 30 - Periperi 
- cidade (1844) ; 31 - Pwos - cidade (Lei n. • 
308, de 11 de setembro de 1851); Picos, cidade 
do Maranlliio; 82 - Piracun..ca - cidade -
(1743); 33 -. Pôrto-Alegre - cidade - (De
creto n. o 15, de 10 de março de 1890); Pôrto
Alegre, capital do Rio-Grande do Sul; 34 -
Pôrto Seguro - cidade - (Lei n.• 1 251, de 
11 de julho de 1929); Pôrto Seguro, cidade da 
Bahia e v!lu de Míflas-Gerais; 35 - Regenera
ciio - cidade (1771); 36 - Ribeiro Got111altJes 
- cidade (Decreto n. • 1 556, de 20 de junho de 
1934); 37 - Bat1ta-Filom61'a - cidade - (Lei 
n. o 413, de 9 de janeiro de 1856); Santa-Filo
mena, vila de Pernambuco; - 38 - Biio- B6'18-
dito - cidade - (Lei n.• 1 135, de 7 de julho 
de 1935); B4o-B~neàito, cidade do Ceará e vila 

1 
do Maranhllo, do Pará, de Pernambuco e de 
Bahia; 39 - Bllo-Jotio do Piaui - cidade -
(Res. n. o 749, de 26 de agõsto de 1871); 40 -
Biio-Miguei do Tapuio - cidade - (Decreto 
n.• 1 113, de 18 de outubro de 1930); 41 -
Btio-Pedro - cidade - (Lei n.• 720, de 19 de 
julho de 1912); Btio-Pedro, cidade do Ceará, do 
MaranhM e do Rio-Grande-do-Sul e vila da 
Bahia, de Mato-Grosso, de Minas-Gerais e de, 
Pernambuco; 42 - Biio-Raimundo Nonato -
cidade - (1832); 43 - Bimpllcio Mendes -
cidade '- (Lei n.• 376, de 15 de julho de 1906); 
44 - · Socorro - cidade - 8 de setembro de 
1910); Socorro, cidade de Btio-Paulo .e de Ser
gípe, e vilas da Bahia e do Ceará; - 46 -
União - cidade (Lei n.• 862, de 17 de setem
bro de 1853); Unillo, cidades de Alagoas e do 
Ceará, e vila de MitlGB-Gerais; 46 - Uruçuf -
(Lei n.• 290, de 23 de junho de 1902); Valenca 
- cidade - (Carta Régia de 19 de junho de 
1761); Valença, cidade do Rio-de-Janeiro e vila 
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da Bahia. Hlglno Cunha, Presidente; João 
Bastos, Secretário. E, para constar foi feito 
êBte registro. Ana Carmelita Ramos, funclo
nArla do Departamento Estadual de Estatlstlca, 
prestando serviço ao D. lt. G. - Confere com 
o original: 16 de junho de 1944. B. Cordeiro, 
funcionário do D. E. E. do Plaul. 

:Ke1al11cão n.0 4 de 26 de Julho de 1943 

Bsgiata que o X Oongreaao Bariaeliro de Geo
grafia, que se realMlaria a 'I de aetembro de 
1948, em Sel4m., capitat do Pàrd, foi trana
ferido para igual data de .1944. 

O Diretório Regional de Geografia no Es
tado do Plaul, 

RESOLVE: 

Artigo ti.nico Registar, para os devidos 
fins que na forma do telegrama oficial n.o 
12 · 536, de 23 de julho de 1943, do Conselho 
Nacional de Geografia, foi por motivos supe
riores, adiado o X Congresso Brasileiro de 
Geografia que se realizaria a 7 de setembro pró
ll:lmo, em Belém, capital do Pará, para Igual 
data do ano de 1944. Eu Ana Carmenta Ramos, 
funclonárl•. do D. E. E., lavrei esta Resolução 
em 26 de julho de 1943; ano s.o do Instituto, 
a· qual vai assinada 9elo secretário. João Bas
tos, secretário. 

Re1ol1!-çio n.0 5, de 16 de novembro de 1943 

Regiata o falec«mento do presidente Dr. Higino 
Cunha e àd outras pr01.>idéflc«as, inclusive 
um voto de profundo pt.9ar. 

O Diretório ·Regional de Geografia no Ea
tado do Plaul, 

RESOLVE: 

Artigo único - Registar, com profundo e 
aentldlsslmo voto de pesar, o falecimento, hoje, 
pelas 16 horas, nesta capital, no Hospital Ge
túlio Vargas, de seu venerando e acatado pre• 
sldente, Dr. Hlglno Cunha; telegrafar urgen
temente ao Conselho Nacional de Geografia, no 
Rio-de-Janeiro, nos seguintes têrmos: Secon
geo. Of. 16/XI. Cumprimos doloroso dever 
comunicar falecimento agora de nosso presi
dente Dr. Hlglno Cunha pt Maçonaria chamou a 
si funerais vg transportando desde logo corpo 
do Hospital pe.ra seu Templo .. João Bastos -
Secretário DRG; hasteamento do Pavilhão Na
cional em funeral no edlflclo do DEE., onde 
funciona o DRG; solicitar do nosso compa-· 
nhelro 'Dr. Mário José Batista para, à beira 
do tllmulo, apresentar as despedidas dêste D 
~G ao falecido que por tanto tempo prestara 
à ala geográfica plaulenae o melhor de sua 
atividade e o mais fecundo ê:le sua Inteligência e 
de sua grande cultura, tudo em recompensa em
bora pequena, do multo que dêle fõra, recebido. 
Eu, Benedita Elvas Cordeiro Filha, secretária 
designada, lavrei esta Resolução, que assino 
com o presidente em exerclclo , Tere11lna (Pl
aul), 16 de novembro de 1948; ano 8.º do In11-
tltuto. João Bastos, Presidente em .exerclclo; 
Benedita Elvas Cordeiro Filha. 

Resoluçlo n.o 6, de 29 de novembro de 19'll 

Regista o ofkio n.• 60, ·desta data, dirigido ao 
Sr. Interventor ll'eàeral no Bataào, solic(
tando reorganúiac4o do Diretório Regional 
de Q;eografia. 

O Diretório Regional do Estado do Plapl, 
em exerclclo, 

RESOLVE: 

Artigo llnlco --- Endereçar ao Sr. Inter
ventor· Federal no Estado o seguinte oficio, 
visando a boa marcha dos trabalhos . geoa-ráfl
cos do Plaul: Em 29 de novembro de 1943. 
N. S/60. Fa;i: uma solicitação ao Sr. Interven
tor . Estando desfalcado êste Diretório com o 
desaparecimento dos Drs. Benjamim de Moura 
Batista e Hlglno Cunha, co·m a ausência do 
Dr. Luls Mendes Ribeiro Gonçalves e com a 
doença do Dr. Anlslo de Brito Melo, vimos 
solicitar de V. Excla um ato de reorganização 
do mesmo, para funções gratuitas, porém, .a 
titulo de relevante benemerência pdbllca, da 
seguinte maneira, salvo melhor julzo de V. 
Excla. Dr. João Bastos, diretor geral do De
partamento Estadual de Estatlstica e presiden
te da Junta Regional de Estatlstlca, como pre
sidente nato do Diretório Regional de Geogra
fia; Dr. Alvaro Alves Ferreira, catedrAtlco da 
Escola Normal Oficial do Estado, como secre
tArlo nato. e suplente do presidente do Diretó
rio; engenheiro Luls Mendes Ribeiro Gonçal
ves; engenheiro Clcero de Sousa Martin11; Dr. 
Mário José Batista, professor de Geografia; 
Dr. João Pinheiro, professor de Geografia. 
Qualquer alteração que V. Excia., quiser fazer 
nesse particular . aqui, no Diretório será ela 
bem acolhida. Atenciosas saudações. João 
Bastoa, presidente em exerclclo. Eu, Benedita 
Elvas Cordeiro Filha, secretária designada, 
lavrei esta Resolução. Teresina (Piaul), 29 de 
novembro de 1943, ano 8.º do Instituto. João 
Bastos, presidente em exerclclo. Benedita El- . 
vas Cordeiro Filha. 

Resoluçlo' n.0 , '1, de 29 de novembro de 19'~ 

00fl8igna "m voto de louvor e aplausoa cl Oom'8-
s1Jo Revisora da div'84o territorial, adm.i• 
nistrativa e Judicidria do Bstado. 

O presidente do Diretório Regional ode 
Geografia, em exerclclo, atendendo ao exce• 
lente resultado obtido pelos trabalhos da dl· 
visão territorial, administrativa e judiciária do 
Estado, depois de grandes dificuldades e acen

. tuadas contrarledadea, 

RESOLVE: 

Artigo único -·Consignar um voto de lou
vor e aplausos à Comissão Revisora da divisão 
territorial, administrativa e judiciária do Esta
do, composta dos Srs. Drs. R. Areia Leão 
presidente, Mário José Batista e Oto Tito de 
Oliveira, Juntamente com o Dr. João Bastos, 
diretor do D. E. E. e representante do C. N. 
G. nesta região tão árduo quão espinhoso en
cargo ora em foco, pela excelente conclusão 
dos serviços, a qual está focalizada no seguinte 
telegrama do Dr. Chrlstovam Leite de Castro, 
Secre.tárlo Geral do citado Conselho Nacional 
de' Geografia ao aludido diretor do Departa
rii.ento Estadual de Estatlstlca, Dr. João Bas-
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tos, ne11te11 têrmo11: "Rio, 26/Xl/43. Of. che
gou, hoje, por Intermédio do Ministério da 
Justiça, o projeto de lei estaqual fix;ando a nova 
divisão territorial, administrativa e judiciá
ria do Estado . Felicito-voa e aos dignos com
panheiros da Comissão Revisora, pelo exce
lente trabalho apresentado, fruto de esfôrço 
dedicado e esclarecido . Saudações". Eu, Be
nedita Elvas Cordeiro Filha. secretária desig
nada, lavrei esta Resolução. Teresina, (Plaul), 
29 de novembro de 1943, ano 8.º do Instituto. 
João Bastos, Presidente em exerclclo . Benedita 
Elvas Cordeiro Filha. - Confere com o orl· 
glnal. 19/6/44 . B. Cordeiro, . funcionário do 
D . E . E. do P1aul. 

Resolução n.0 8, de 30 de novembro de 1943 

Regista o "º"º quadro dos 47 munfo{pios do 
Estado; a vigorar de 1.• de ;ane\ro de 1944 
(Dia do Munidpio), em diante, com supres
s4o dos homônimos no :Pais em v\rtude de 
legislaç4o federal. 

O Presidente do Diretório Regional de Geo
grafia no Plaul, considerando que já foram 
encerrados, em definitivo, os trabalhos da Co
missão · Revisora da divisão terrltortal, admi
nistrativa e judlclàrla po Estado, feita em 
virtude de legislação feáeral, 

RESOLVE: 

Artigo \lnlco Registrar o novo quadro 
dos 47 municlplos do Estado, todos com sedes 
com a categoria de cidade, da seguinte ma
neira : 1 - Alto Longà; 2 - Altos; 3 -;- Ama
rante; 4 - Barras; 6 - Batalha; 6 - Berlen
gas (ex-Valença) ; 7 - Bertollnla · (ex-Apareci· 
da) ; 8 - Bom-Jesus; 9 - Burltl dos Lopes; 
10 - Campo Maior; 11 - Canto do Burltl; 12 
- Castelo ; 13 - Corrente; 14 - Esperantlns 
(ex-Boa-Esperança) ; 15 - Floriano ; 16 
Fronteiras (ex-Socorro); 17 - Gllbués; 18 
Guadalupe (ex-Põrto-Seguro) ; 19 - Jaicós; 20 
- Jerumenha ; 21 - José de Freitas; 22 
Luls Correia; 23 - Luzllàndla (ex-Põrto-Ale
gre) ; 24 - Maratã (ex•São-Benedlto); 25 -
Miguel Alves ; 26 - Oeiras; Z1 - Palmelrais 
(ex-Belém) ; 28 - Parnaguá ; 29 - Parnalba; 
30 ....::. Paullstana ( e:x-Paulista) ; 31 - Pedro 
II ; 32 - Perlperl; 33 - Petrolàndla (ex-São
Pedro) ; 34 - Picos; 36 - Pio IX - (ex
'Patroclnlo); 36 - Plracuruca; 1fT - Põrto 
(ex-João Pessoa); 38 - Regeneração; · 39 -
Ribeiro Gonçalves; 40 - Santa-Filomena; 41 -
São-João do Piaul; 42 - São-Miguel do Ta
pulo; 43 - Silo-Raimundo Nonato; 44 - Slm
pllclo Mendes; 46 - Teresina (capital); 46 -
União ; 47 - Uruçul . Eu, Benedita Elvas Cor
deiro Filha, secre~àrla designada lavrei esta 
Resolução. Teresina (Plaul), 30 de novembro 
de 1943, ano s.o do Instituto . João Bastos, 
Presidente em exerclclo; Benedita Elvas Cor
deiro Filha - Confere com o original: 16 de 
junho de 1944. B. Cordeiro, funcionário do 
I>. E, E. do Plaul. 

Beaolaçio n.0 9, de 2 de desembro de 1943 

Indica 4 InteMJentoria Federal fto'tloa ftomes 
:r>ara a Presidéncia e a Secretaria do Dire-
tório. • 

O Presidente do Diretório Regional de 
Geografia no Estado do Plaul em exerclclo, 
considerando que .a sua permanência nesse es
pinhoso cargo · trarà grande peso de' serviço, 
além de acrescido com o de presidente da 
Junta Executiva Regional de Estatlstlca e de 
diretor geral do Departamento Esta.dual de 
Estatlstlca, 

RESOLVE: 

Artigo único - Indicar à Interventoria Fe
deral no Estado os nomes do engenheiro ~I· 
mundo de Areia Leão, diretor geral do I)epar
tamento Estadual de Viação e Obras Pdbllcas, 
para presidente nato e do Dr. AI varo Al\"eS 
Ferreira, catedrático de Geografia da Escola 
Normal do Estado para secretário nato, . do 
Diretório . Eu, Benedita Elvas Cordeiro Filha, 
secretária designada, lavrei esta Resoluclo. 
Teresina (Plaul), 2· de dezembro de 1943, ano 
8. 0 do Instituto. João Bastos, Presidente em 
exerclclo; Benedita Elvas Cordeiro Filha. 
Confere. com o original: 16 de junho de 1944. 
B. Cordelr,, funclonàrlo do D. E. E. do 
Pia ui. 

Besolaçlo n;0 10, de 2 de dezembro de 1943 

Regista o quadro da ditlis4o tetritorial, aàm'· 
ni&tratiua e Judicidna do Eatado, para o 
qtlinqüénio de 1944-.+B, Jd com oa novos 
nomes de 13 muftic{pios que por fôrça de 
legislaç4o federal, tiveram de fazer a neces
sdria mudança para evitar homOnimoa "° 
pais . 

O Presidente do Diretório Regional de 
Geografia no Estado do Plau!, em exerclclo, 
considerando a alta Importância do novo qua
dro da divisão territorial, administrativa e ju
diciária do Estado, para o qüinqüênio de 19U· 
48, na forma da legislação federal, 

RESOLVE : 

Artigo llnlco --.,- Fazer o registo disso assim : 
clrcunscricões exeluslvamente judiciárias ..,;.. a) 
':r7 comarcas e b) 47 distritos, 1 - Altos, CO• 
marca - Altos e · Maratã, distritos; 2 - Ama
r,mte,. comarca - Amarante e Regeneração, 
distritos; 3 - Barras, comarca - Barras e 
Esperantlna (ex-Boa Esperança). distritos; 4 -
Palmeirais (ex-Belém), comarca - Palmelrals, 
distrito ; 5 - BertóHnia (ex-Aparecida), co-· 
marca - Bertollnla, distrito; 6 - Bom-Jesus, 
comarca -,- Bom-Jesus, distrito; 7 - Buriti'dos 
Lopes, comarca L Burlff dos Lopes, distrito; 
8 .- Campo Maior, corn~rca - Campo Maior e 
Alto Longá, distritos; 9 - Caftto do Buriti, CO· 
marca - Canto do Burltl, distrito; 10 - Cas
telo, comarca - Castelo distrito; 11 ...;. Cor· 
rente comarca - Corrente. distrito;. 12 
Floriano, comarca - Floriano distrltoi 13 
Gilbués, comarca Gllbués, dl11ttlto; 14 
- Jaicós, comarca - Jalcós, distrito; 16 

Jerumenha, comarca Jerumenha e 
Guadalupe (ex-Põrto-Seguro), distritos; 16 
José de Freitas, comarca - José de Frei-
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tu, distrito; 17 - Lu.zil4ndia (ex-Pôrto Ale
g~). comarca - Luzllàndla, distrito; 18 -
Miguel Alves, comarca - Miguel Alves e Pôrto 
(ex-João Pessoa), distritos; 19 - Oeiras, co
marca - Oeiras, distrito ; 20 - Pamagud, co
marca - Parnag~á. distrito; 21 - Parnafba, 
comarca - Parna[ba e Luls Correia, distritos; 
22 - Paulistana (ex-Paulista) , comarca - Pau
listana, dlstrlto ; 23 - P edro II , comarca -
Pedro II, distrito ; 24 - P eriperi, comarca -
Perlperi, distrito; 25 - P etroldndia (ex-São 
Pedro), comarca - Petrolãndla. distrito; 26 -
Picos, comarca - Picos, distrito ; '.!:l - Pio IX 
(ex·Patroclnlo). coJllarca - Pio IX e Frontei
ras (ex-Socorro), distritos; 28 - Pfracuruca, 
comarca - Plracuruca e Batalha, distritos ; 29 
- Santa F i lomena, comarca - Santa Filomena, 
distrito ; 30 - São Jotlo do· Piaul, comarca -
São João do Plaul, distrito; 31 - Sflo Miguel 
do Tapui a, comarca - São Miguel do Tapulo, 
distrito ; 32 - Sflo Raimundo Nonato, comarca 
~Silo Raimundo Nonato, distrito ; 33 - BimpU
cio Me-ndes, comarca - Slmpllclo Mendes , dis
trito; M - T eresina (capital) , comarca ·- Te
resina (capital) , distrito; 36 - Uni tlo, comarca 
- União, distrito ; 36 - Uniçu(, comarca -
Uruçul e Ribeiro Gonçalves , distritos; 37 -
Berlen g as (ex-Valença) , comarca - Berlengas, 
distrito ; Cir cunscrições exclusivamente a dmi
nistrativas - c) 47 munlclplos; 1 - Altos; 2 
- Maratã (ex-São Benedito); 3 - Amarante ; 
4 - R egeneração; 6 - Barras; 6 - Esperan
tlna (ex-Boa Esperança); 7 - Palmelrals (ex
Belém) ; 8 - Bertoilnia (ex-Aparecida); 9 -
Bom Jesus; 10 - Burltl dos Lopes; 11 - Campo 
Maior ; 12 - Alto Longá ; 13 - Canto do Burltl; 
14 - Castelo; 15 - Corrente; 16 - Floriano; 17 
- Gllbués ; 18 - Jalcós; 19 - Jerumenha; 20 
- Guadalupe (ex-Pôrto Seguro); 21 - José de 
.Freitas ; 22 - Luzllàndta (ex-Pôrto Alegre) ; 2S 
- Miguel Alves ; 24 - Pôrto (ex-João Pessoa); 
25 - Oeiras; 26 - Parnaguá; '.!:l - Parnalba ; 28 
- Luls Correta ; 29 - Paulistana (ex-Paulista); 
30 - Pedro II; 31 - Perlperl ; 32 - Petrolãndia 
(ex-São Pedro) ; 33 - Picos :· 341 - Pio IX (ex
Patroclnlo) ; 36 - Fronteiras (ex-Socorri:>) ; S6 -
Plracuruça ; 37 - Batalha ; 38 - Santa Filome
na; 39 - São João do Plaul; 40 - São Miguel 
do Tapulo ; 41 - São Raimundo Nonato; 42 -
Sfmpllclo Mendes; 43 - Teresina (capital); 44 
- União; 46 - Uruçul; 46 - Ribeiro Gonçal
ves; 47 - Berlengas (ex-Valença) e Marvão 
(ex-Castelo). Tôdas as 47 sedes municipais são 
cidades . 

Eu. Benedita Elvas Cordeiro Filha, secre
tária designada , lavrei esta resolução. Teresina 
(Plaul) , 2 de dezembro de 1943, ano 8.o do · Ins
tituto . J oão Bastos: Presidente em ex e rclclo. 
Benedita Elvas Cordeiro Filha. Confere com o 
original - 20 de junho de 1944 - B . Cordeiro, 
funcionário do D . E. E . do Plaul. 

Besoluçio n. 0 11, de 17 de dezembro de lMS 

Dd todo o apo io da comemorações do cinqflen
tendri-0 do Instituto Histórico e Geogrdflco 
da Bahia, marcada para .! àe maio de 1944, 
dando, asaim, 11o!idariedade ao ;usto movi-~ 
mento promovido pelo Dir~t6rio Regional de 
Geografia de 81Jo Balvadór. 

O Presidente do Diretório Regional de 
Geografia no Estado do Plaul e o Secretário, 
atendendo a um apêlo do Diretório Regional 
de Geegrafla da Bahia, 

RESOLVEM : 

Artigo único Dar todo o apolo As co-
memorações do clnqUentem\rlo do . Instituto 
Histórico e Geográfico da Bahia marcadas para 

31 de maio de 1944, expedindo-se o seguinte 
telegrama : "Oficial. Dr. Paulo Campos POrto 
- Presidente do Diretório Regional de Geo
grafia - Salvador (Bahia) P/19. Com refe
rência· ao telegrama n .º 199, de H/XII/43, In
formo-vos que êste Diretório tem a maior satis
fação em hipotecar solidariedade As comemora
çõ.es do cinquentenário do Instituto Histórico 
e Geográfico da Bahia, que se reallze.rão a 3 
de maio do ·ano próximo, pois essa significa
tiva efeméride de tão benemérita Instituição 
enche de júbilo a ala geográfica brasileira. 
Quando à vossa sol!cltação para a organização 
da sala geográfica do aludido Instituto, êste 
Diretório tem o prazer de asegurar-vos que 
enviará a sua colaboração dentro das possi
bilidades da época . AtenclosM saudações. 
João Bastos, Presidente do Diretório Regional 
d e Geografia do Plaul" . Eu, Benedita ElvM 
Cordeiro Filha, auxiliar da Secretaria, lavrei 
esta Resolução que vai assinada pelos Srs. 
Presidente e Secretário . Teresina (Piaul) , 17 
de dezembro de 1944 ; ano 8.º do Instituto . João 
Bastos. Presidente ; Alvaro Ferreira, Secretá
rio. - Confere com o original - 20 de junho 
de 1944, B. Cordeiro, funcionário do D . E. E . 
do Plaul. 

Besoluçlo n.º 12, de 28 de dezembro de 1943 

Apresenta congratulações · ao Jilng. • Christovam 
Leite de Castro, .,secretdrlo Geral do Con
aelho Nacional de Geografia, pela aua elei
çflo para membro de honra da "Amerlcan 
Geographical Bociet11". 

O Presidente e o Secretário do Diretório 
Regional de Geografia no Estado do Plaul, 
tendo em vista a alta distinção que acaba de 
ser conferida ao Eng . Chrlstovam Leite de 
Castro, Secretário Geral do Conselho Nacional 
de Geogratla, pela Amerlcan Geographlcal So
ciety, elegendo-o para membro de honra, 

RESOLVEM : 

Artigo · único Expedir o seguinte tele-
grama ao Eng. Christovam Leite de Castro, 
secretário-geral do Conselho Nacional de Geo
.grafla, na capital da República. "Oficial. Dr. 
Leite de Castro - Secretário-geral do Conselho 
Nacional de Geografia - Edlflclo Serrador -
Praça Getúlio Vargas, 14 . Rio - P/20 . Ha
vendo chegado nossas mãos jornal A Manhc2 
dessa capital de 14 de julho 43 vg deparamos 
com alvissareira noticia que acaba vos ser confe· 
rida alta distinção pela Amerlcan Geographlcal 
Society - a maior Instituição de pesquisas geo
gráficas do mundo · - elegendo-vos para mem-. 
bro de honra daquela sociedade. Tão signifi
cativa homenagem retlete alto conceito em que 
são tidos nos meios culturais América-do-Norte 
trabalhos geográficos brasileiros que se desen
volvem no pais sob orientação Conselho Na
cional de Geografia vg do qual sois Insigne che
fe pt Por êsse motivo que enche júbilo órgãos 
competentes I.B.G.E . em todo pais vg tenho 
satisfação apresentar-vos vg em nome demais 
membros dêste DRG e em meu próprio vg. as 
mais calorosas congratulações pela honrosa ee· 
colha com que vindes ser distinguido vg o que 
representa mais um prêmio aos vossos Inestimá
veis serviços ao I.B.G.E . e ao Brasil pt Apro
veito esta oportunidade para vg pelo D .R.G. 
e por mim próprio vg apresentar-vos ainda vo
tos boas-festas e fel!z Ano Novo pt Atenciosas 
saudações. JÓão Bastos, Presidente Diretório 
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Regional Geografia Plaul. Eu, Benedita Elvas 
Cordeiro Filha, ·auxiliar da Secretaria, lavrei 
esta resolução que ·vai ser assinada pelos Srs. 
Presidente e Secretário. João Bastos - Presi
dente, Alvaro Ferreira - Secretàrlo. Confere 
com o original, 19 de junho 4e 1944 - B. Cor
deiro, funclonArlo do D.E.E. d~ Plaul. 

Besoluçio n.0 13, de 18 de Janeiro de llMA. 

Oferece ao O. N. G. ligeiro histórico e particula
r(dades dos novos nomes 4e 13 munidpios 
plaulemes, em vigor desde 1 . •~1-1944. 

O Presidente e o SecretArlo do Diretório 
Regional de Geografia no Estado do Plaul, 
atendendo a uma 11ollc!taçllo do Secretário-Ge
ral do Conselho Nacional de Geografia, n. 
S/246, de 18 de janeiro de 1944. 

RESOLVEM: 

Artigo único . Oferecer ao mesmo Conse
lho os seguintes ligeiro histórico e particula
ridades dos novos nomes de 18 munlclpios do 
Estado, em vigor desde 1.0 do corrente mês: 
Berlengas (Ex-Valença) · - o nome Berlengas, 
que substituiu o de Valença,, provém de um rio 
que banha parte do munlclpio, estendendo-se 
a oeste, na divisória com o munlclp!o de Re
generação, neste Estado. Servido por um sis
tema de reprêsas, êsse rio avulta na hidrogra
fia da região pelo extraord!nàr!o beneficia
mento que traz à lavoura marginal, ao longo 
de todo o · seu curso. Dai a escolha do novo 
topôn!mo, em atenção à !mportAnc!a dessa cor
rente fluvial para a agricultura da antiga Va
lença, BertoHnía (Ex-Aparecida) - O nome 
Bertolln!a é uma homenagem a Bertollno Alves 
e Rocha antigo fazendeiro da região que com a 
construção em fins do século p&Bsado, das pri
meiras casas de telha n-0 então paupérrimo 
povoado de Nossa Senhora Aparecida, onde só 
existiam rústicos casebres de palha, deu ao 
mun!clp!o um desenvolvimento material con
siderável e surto do progresso que depois se 
verJf!cou ao surgirem novas edificações. -
Beneditinos (Ex-São-Benedito) - Oriundo da 
lenda, profundamente arraigada na crendice 
popular da região, de que aparecera all, num 
milagre, a Imagem de São Benedito, o nome 
dêsse mun!c!p!o provém do Inicio da sua povoa
ção e constitui uma tradição que os seus ha
bitantes fizeram questão de conservar. Assim 
é que foi escolhido o topônlmo Beneditinos, 
derivado daquele. - Esperantina (Ex-Boa-Es
perança) - Derivado de Boa-Esperança, o nome 
Esperantlna fof aceito pela semelhança com o 
topônlmo anterior, que lhe facilita a adaptação, 
não tendo nenhuma slgln!flcaçllo histórica ou 
geográfica . Fronteira& (Ex-Socorro). 
Limitando-se, a leste com o vizinho Estado-do-

Ceará, cuja linha divisória é a serra de Ibla• 
paba, o novo topõnlmo Fronteiras foi propo
sitadamente escolhido por lhe definir esta con
dição de mun!clp!o llmltro're. - Guadalupe 
(ex-Pôrto Seguro). - O nome foi sugerido sob 
a Invocação do de Noasa Senhora de Guadalupe, 
santa padroeiro .do lugar, cuja tradição é de 
há multo guardada pelos fiéis da região. - Lu
ziMndia (ex-Pôrto-Alegre). - O nome de Luzl
lãnd!a, surgiu, sob a h'lvocacão. do de Santa
Luzia. santa padroeira do lugar , a quem é 
celebrada a maior festividade religiosa do 
ano, na Igreja Matriz, localizada na sede 
municipal. - MaTVllo (ex-Castelo). - Em vir
tude da Carta Régia do govêrno de Portugal, 
ao tempo do Brasil-colônia. datada de 19 de 
janeiro de 1761, ·o governador João Pereira Cal
das elevou o povoado às honras de vila, mu
dando-lhe o nome de Rancho dos Patos . para 
o de Marvão. ~ate é pois um topõnlmo de remo
ta origem lusa. - PalmeiraiB (ex-Belém). -
Munlclplo rlqulsslmo em palmeiras de babaçu, 
carnaúba, tucum e burltl, a nova designação de 
Palmelrals foi geralmente aceita por caracterizar 
multo bem êsse aspecto de sua flora. - Pio IX 
(ex-Patroc!nlo) - Pio IX era o antigo nome 
do munlclplo. Frei Iblablna mlsslonArlo católico 
que .ali viveu e cujo Incansável zêlo apostólico 
e grande capacidade de trabalho multo concor
reram para o progresso da região foi quem lhe 
deu essa deslgmu,;ão, em homenagm ao Pontl
flce então reinante. - Pôrto (Ex-João Pessoa) 
- Oferecendo grandes facilidades como anco
radouro das numerosas embarcações que na
vegavam o rio Parnalba. principal artérla.,,flu
vlal do Estado o municlp!o foi, Inicialmente, 
apenas um pôrto, sendo, portanto, a nova 
denominação escolhida em referência ·a essa 
c!rcunstãnc!a do seu povoamento . Atualmente 
a sede municipal continua a ser um dos mais 
Importantes portos da navegação fluvial do 
Plaul. - PauliBtan.a (ex-Paulista). - :ltate 
mun!clp!o é um dos mais antigos do P!aul. A 
denominação de Paulista provém da passagem 
no local do ousado bandeirante. Domingos 
Jorge Velho, em sua primeira entrada no 
hínterland plau!ense, em 1663, fundando então 
uma fazenda, a que deu o nome dos filhos da 
sua heróica terra. No Intuito de conservar, de 
alguma forma, a lembrança dessa remota tra
dição, foi sugerido e aceito o novo nome. -
Petro!dndia (ex-Silo-Pedro) - A nova deno
minação, do munlclpio foi consagrada sob a 
Invocação do de Silo-Pedro, santo padroeiro 
do lugar. acrescentando-se-lhe o conhecido su
fixo de origem anglo-saxônlca . Eu Benedita 
Elvas Cordeiro Filha. auxiliar da Secretaria, 
lavrei esta Resolução que . vai ser assinada 
.pelos Sr11. Presidente e Secretário . - Teresina 
(P!aul), 18 de janeiro de 1944, ano 9.º do Ins
tituto. - João Bastos. Presidente; Alvaro Fer
reira, secretArlo . Confere com o original, 20 

. de junho de 1944. - B . Cordeiro, funclonàrlo 
do D . E. ·E. do Piaul. 

--

Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monograflu de 
aspectos geogrtficoa municipais, com direito a prfmloa. Concorra com os seus e1tudM 

reográficos, 1eus levantamentos, sua documeotaçlo. 
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